




مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  مشچ 

: هدنسیون

ناگدنسیون زا  یعمج 

: یپاچ رشان 
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باتک 14تاصخشم 

14هراشا

بلاطم 19تسرهف 

هرگنک 38همدقم 

مق هفسالف  زا  یخرب  همان  یگدنز  هرابرد  42یقیقحت 

روپدزیا اضر  دمحم  مق  یفسلف  42بتکم 

42هراشا

( ضایف هب  روهشم   ) یمق یجیهال  46قازرلادبع 

46هراشا

49دیتاسا

50نادرگاش

50تافیلأت

52تاراکتبا

( یمق دیعس  یضاق  هب  فورعم   ) یمق دیفم  دمحم  نب  دیعس  54دمحم 

54هراشا

55دیتاسا

55نادرگاش

56تافیلأت

57تاراکتبا

یمق یجیهال  نسح  58ازریم 

58هراشا

59نادرگاش
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60دیتاسا

60تافیلأت

یمق يدزی  یمکح  ربکا  یلع  64ازریم 

64هراشا

65نادرگاش

66دیتاسا

68تافیلأت

يدابآ هاش  یلعدمحم  70ازریم 

70هراشا

71نادرگاش

72دیتاسا

74تافیلأت

ینایتشآ سّردم  يدهم  76ازریم 

76هراشا

77دیتاسا

78نادرگاش

82تافیلأت

ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  84دیس 

84هراشا

88دیتاسا

90نادرگاش

91تافیلأت

97تاراکتبا

ییابطابط نیسحدمحم  99دیس 

99هراشا

102دیتاسا
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102نادرگاش

103تافیلأت

ینیمخ يوسوم  هللا  حور  107دیس 

107هراشا

109نادرگاش

110دیتاسا

112تافیلأت

یتشر یققحم  116دمحم 

116هراشا

118دیتاسا

یلمآ هداز  نسح  118نسح 

118هراشا

120دیتاسا

120تافیلأت

یلمآ يداوج  130هللادبع 

130هراشا

133دیتاسا

135تافیلأت

يدزی حابصم  139یقتدمحم 

139هراشا

143دیتاسا

144تافیلأت

149عبانم

درفنم يدهم  مق  رد  اردصالم  زا  دعب  153هفسالف 

153همدقم

یناشاک ضیف  نسحم  158الم 
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همان 158یگدنز 

158ناداتسا

159نادرگاش

159راثآ

یفسلف ياه  166هاگدید 

یجیهال 167قازرلادبعالم 

همان 167یگدنز 

169نادرگاش

169راثآ

یفسلف ياه  170هاگدید 

ناخ ياغچرق  نب  یلق  175یلع 

همان 175یگدنز 

176ناداتسا

176راثآ

یفسلف 178دیاقع 

دیعس یضاق  هب  فورعم  یمق ، دیفم  دمحم  نبدیعس  182دمحم 

همان 182یگدنز 

183ناداتسا

184نادرگاش

184راثآ

یفسلف 185هاگدید 

یمق نیسح  193دمحم 

یمق 194نیدلاردص 

همان 194یگدنز 

194ناداتسا

194نادرگاش
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( .ق يافوتم 1257 ه .   ) يزونز 195هللادبعالم 

همان 195یگدنز 

نارهت هب  ترجاهم  196تلع 

196ناداتسا

197نادرگاش

197راثآ

یفسلف 198تارظن 

یمق نسح  دمحم  198خیش 

همان 198یگدنز 

200تافو

ظافحلاردص هب  فورعم  یمق ، نیسح  دیس  200ازریم 

همان 200یگدنز 

201ناداتسا

یمق یقت  دمحم  نب  یلع  202خیش 

همان 202یگدنز 

202ناداتسا

202نادرگاش

( یمق  ) يدزی یمکح  سردم  ربکا  یلع  ازریم  202اقآ 

همان 202یگدنز 

يدزی میکح  205تیعماج 

همان 205یگدنز 

206ناداتسا

206نادرگاش

207راثآ

( .ق 1346ه .   _ 1270  ) ناوضر هب  صلختم  یمق ، دومحم  209ازریم 

همان 209یگدنز 
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210ناداتسا

210نادرگاش

210راثآ

( .ق 1360 ه .   _ 1281  ) یمق یمکح  يدهم  212خیش 

همان 212یگدنز 

213ناداتسا

214راثآ

214تافو

ق) 1366 ه .   - 1282  ) یمق ییابطابط  دومحم  دیس  نب  نیسح  214دیس 

همان 214یگدنز 

215ناداتسا

( .ق 1369ه .   _ 1292  ) يدابآ هاش  یلعدمحم  216ازریماقآ 

همان 216یگدنز 

ینافرع یملع و  217ِتیصخش 

219ناداتسا

220نادرگاش

ق) 1372 ه .   - 1306  ) ینایتشآ يدهم  220ازریم 

همان 220یگدنز 

223ناداتسا

224نادرگاش

226راثآ

 - ( 1294  ) یمق یمطاف  دمحم  دیس  230جاح 

همان 230یگدنز 

231ناداتسا

231نادرگاش

232راثآ
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( .ق 1395 ه .   _ 1310  ) ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  232دیس 

همان 232یگدنز 

233ناداتسا

234نادرگاش

236راثآ

( .ق 1360ه .   _ 1281 ، ) هرس سدق  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  238همّالع 

همان 238یگدنز 

243ناداتسا

243نادرگاش

245راثآ

249تافو

هرس سدق  ینیمخ  249ماما 

یملع یعامتجا و  یسایس و  ياهتیلاعف  زا  يرصتخم  همان و  250یگدنز 

258عبانم

یمیظع هیروح  مق  رهش  رد  تمکح  261خیرات 

261هراشا

263همدقم

يزاریش 263نیهلأتملاردص 

اردصالم تالیصحت  263یگدنز و 

مق رد  264تماقا 

اردصالم 267تیمها 

اردصالم 269راکفا 

اردصالم راثآ  271نادرگاش و 

یناشاک ضیف  273نسحمالم 

لاح 273حرش 

ضیف 275تیمها 
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ضیف راثآ  276نادرگاش و 

یجیهال 277قازرلادبعالم 

یجیهال ققحم  یگدنز  زا  277يرصتخم 

هفسلف خیرات  رد  ضایف  279تیمها 

امن ملکتم  یفوسلیف  280ضایف ؛

یمق دیعس  281یضاق 

دیعس یضاق  لاح  281حرش 

شیوخ نامز  یمسر  مولع  اب  دیعس  یضاق  ییانشآ  _ 282

دیعس یضاق  یفسلف  يرکف و  283برشم 

دیعس یضاق  285راثآ 

یجیهال نسح  286ازریم 

همان 286یگدنز 

286هاگیاج

288راثآ

مق رد  تمکح  289لوفا 

مق هب  یمالسا  زکارم  رگید  زا  تمکح  290لاقتنا 

يدابآ هاش  یلع  دمحمازریم  هللا  291هیآ 

همان 291یگدنز 

292ناداتسا

ینایتشآ يدهم  293ازریماقآ 

همان 293یگدنز 

294هاگیاج

ینیوزق یعیفر  296همالع 

همان 296یگدنز 

296هاگیاج

هرس سدق  ینیمخ  298ماما 
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همان 298یگدنز 

299هاگیاج

یلقع مولع  سیردت  _ 302

يرکف 304برشم 

ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  304همالع 

همان 304یگدنز 

306تالیصحت

لوقنم لوقعم و  307عماج 

: زا دنترابع  همالع  راثآ  زا  رگید  308یخرب 

مق رد  یلقع  مولع  سیردت  309تالکشم 

یلمآ هداز  نسح  نسح  311همالع 

همان 311یگدنز 

312تالیصحت

سیردت 313تافیلأت و 

عبانم 315تسرهف 

زکرم 319هرابرد 
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مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  مشچ 

باتک تاصخشم 

اضردمحم روپدزیا ،  هسانشرس : 

.یمیظع هیروح  درفنم ، يدهم  روپدزیا ، اضردمحم  مق / یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  مشچ  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1383 رئاز ، تاراشتنا  مق ، هسدقم  هناتسآ  مق : رشن :  تاصخشم 

.ص 244 هدزاود ، يرهاظ :  تاصخشم 

هرامش 45 راثآ  هعومجم  مق ؛؛ یگنهرف  تناکم  هموصعم و  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  تسورف : 

لایر 6-99-60401-964:  11000 کباش : 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  244 ؛ [ - 242  ] .ص همانباتک : تشاددای : 

یمالسا نافوسلیف  عوضوم : 

یمالسا هفسلف  عوضوم : 

 - 1346 يدهم ، درفنم ، هدوزفا :  هسانش 

 - 1355 هیروح ، یمیظع ، هدوزفا :  هسانش 

 ( مق  : 1383 مق (  یگنهرف  تناکم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک  هدوزفا :  هسانش 

رئاز تاراشتنا  .مق  هسدقم  هناتسآ  هدوزفا :  هسانش 

فلا 9چ 5 1383 /BBR12 هرگنک :  يدنب  هدر 

189/1 ییوید :  يدنب  هدر 

م 38138-83 یلم :  یسانشباتک  هرامش 

1 ص :

هراشا
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هب يزادنا  مشچ 

مق یفسلف  بتکم 

روپدزیا اضردمحم  مق _  یفسلف  بتکم 

درفنم يدهم  اردصالم _  زا  دعب  هفسالف 

یمیظع هیروح  مق _  رهش  رد  تمکح  خیرات 

3 ص :
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اضر دمحم  روپدزیا ،

تاراشتنا مق ، هسدقم  هناتـسآ  مق : یمیظع _ _ .  هیروح  درفنم ، يدـهم  روپدزیا ، اضر  دـمحم  مق /  یفـسلف  بتکم  هب  يزادـنا  مشچ 
.1383 رئاز ،

هعومجم مق ؛ یگنهرف  تناکم  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب  هرگنک   . _ _ ) 244 ص هدزاود ،
هرامش 45) راثآ 

ISBN: 964-60401-99-6 لایر  11000

.اپیف تاعالطا  ساسا  رب  یسیوتسرهف 

.سیونریز تروص  هب  نینچمه  244 ؛ [ _ 242  ] .ص همانباتک :

.ج _ . 1355 هیروـح ، یمیظع ، .ب  _ . 1346 يدهم ، درفنم ، .فلا  .یمالسا  هفـسلف  .مق 2 . ناریا _ _  یمالـسا _ _  ناـفوسلیف  . 1
.مق هسدـقم  هناتـسآ  .د  مق .) : 1383  ) مق یگنهرف  تناکم  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاـف  ترـضح  تیـصخش  تشادـگرزب  هرگنک 

.ناونع .رئاز ه .  تاراشتنا 

BBR1/189 12 فلا /  5 چ 9 

83 م ناریا 38138 _  یلم  هناخباتک 

4 ص :
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مق یگنهرف  تناکم  مالسلااهیلع و  هموصعم  همطاف  ترضح  تیصخش  تشادگرزب  هرگنک 

45 هرامش : راثآ  هعومجم 

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  مشچ 

یمیظع هیروح  درفنم _  يدهم  روپدزیا _  اضردمحم  ناگدنروآدرگ :

يدمحم یلعدمحم  ارآ : هحفص 

مق هسّدقم  هناتسآ  رئاز _  رشان :

یمالسا داشرا  گنهرف و  ترازو  رشن  پاچ و  نامزاس  یفاحص : پاچ و  یفارگوتیل ،

لّوا 1384 پاچ : تبون 

1000 ناگرامش :

ناموت  1100 ءاهب :

964-60401-99-6: کباش

.تسا ظوفحم  مق  هسّدقم  هناتسآ  يارب  رشن  قوقح  هیلک 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  یمالسا  داشرا  گنهرف و  ترازو  یگنهرف  تنواعم  يراکمه  اب  رثا  نیا 

( ناتسرامیب هار  راهچ   ) ءادهش نادیم  مق ، شخپ : زکرم 

.پ.ص 37185-3597  7742519 نفلت :

5 ص :
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بلاطم تسرهف 

بلاطم تسرهف 

1 هرگنک ··· همدقم 

روپدزیا اضردمحم  مق / یفسلف  بتکم 

89-5

7 مق ··· هفسالف  زا  یخرب  همان  یگدنز  هرابرد  یقیقحت 

9 ضایف ···) هب  روهشم   ) یمق یجیهال  قازرلادبع 

13 دیتاسا ···

13 نادرگاش ···

13 تافیلأت ···

14 تاراکتبا ···

16 یمق ···) دیعس  یضاق   ) یمق دیفم  دمحم  نب  دیعس  دمحم 

18 دیتاسا ···

18 نادرگاش ···

18 تافیلأت ···

19 تاراکتبا ···

21 یمق ··· یجیهال  نسح  ازریم 

22 نادرگاش ···

23 دیتاسا ···

23 تافیلأت ···
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25 یمق ··· يدزی  یمکح  ربکا  یلع  ازریم 
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26 نادرگاش ···

27 دیتاسا ···

28 تافیلأت ···

29 يدابآ ··· هاش  یلعدمحم  ازریم 

31 نادرگاش ···

32 دیتاسا ···

32 تافیلأت ···

33 ینایتشآ ··· سّردم  يدهم  ازریم 

35 دیتاسا ···

36 نادرگاش ···

38 تافیلأت ···

39 ینیوزق ··· یعیفر  نسحلاوبادیس 

42 دیتاسا ···

43 نادرگاش ···

45 تافیلأت ···

47 تاراکتبا ···

50 ییابطابط ··· نیسحدمحم  دیس 

53 دیتاسا ···

53 نادرگاش ···

54 تافیلأت ···
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55 ینیمخ ··· يوسوم  هللا  حور  دیس 

58 نادرگاش ···
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59 دیتاسا ···

60 تافیلأت ···

62 یتشر ··· یققحم  دمحم 

64 دیتاسا ···

64 یلمآ ··· هداز  نسح  نسح 

66 دیتاسا ···

67 تافیلأت ···

73 یلمآ ··· يداوج  هللادبع 

74 دیتاسا ···

76 تافیلأت ···

78 يدزی ··· حابصم  یقتدمحم 

81 دیتاسا ···

82 تافیلأت ···

85 عبانم ···

درفنم يدهم  مق / رد  اردصالم  زا  دعب  هفسالف 

184-89

91 همدقم ···

94 یناشاک ··· ضیف  نسحم  الم 

94 همان ··· یگدنز 

94 ناداتسا ···
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هرگنک همدقم 

هرگنک همدقم 

: مالسلا هیلع  قداص  ماما  ترضح 

ترایز اروا  هک  ره  رب  تشهب  دوش ، یم  نفد  همطاف  مان  هب  منادنزرف  زا  ییوناب  اجنآ  .تسا  مق  رهش  مالسلا ،  مهیلع  تیب  لها  ام  مرح  »
.(1)« ددرگ یم  بجاو  دنک ،

تداـبع و ِنسح  هب  نآ  رد  هک  تسا  یمدرم  دوجو  تهج  هب  اـهنت  هن  دـیدرگ ، رختفم  مالـسلا » مهیلع  تیب  لـها  مرح   » بقل هب  هک  مق 
عامتجا مالسلا  هیلع  يدهم  ترضح  درگ  یمالسا  رهـش  نامرآ  رد  و  ، (2) دنا هدش  هتخانش  دوجـس  عوکر و  مایق و  رد  يدابع  دیحوت 

رد هعیش  یتفرعم  یثیدح و  یملع و  هزوح  نیرت  گرزب  دوجو  تهج  هب  افرص  هن  و  دومن ، دنهاوخ  مایق  ترضح  نآ  يرای  هب  هدرک و 
هتفرگ و رب  رد  ار  هللا  یلا  جئاوحلا  باب  دنزرف  یتوکلم  ینامسآ و  رهوگ  ینیمز ، یفدص  نانوچ  هک  تسا  رختفم  رهـش  نیا  هکلب  نآ ،

اهیلع هموصعم  همطاف  هاگ  هدجـس  دـبعم و  گرزب و  ناثّدـحم  لـحم  مق  رهـش  هتـشذگ  رد  رگا  .تسا  هدـیدرگ  یهلا  ياـیلوا  دجـسم 
مالسلا

1 ص :

ص 446. ج 2 ، راحبلا ، هنیفس  . 1 - 1
ص 206. ج 10 ، لئاسولا ، كردتسم  . 2 - 2
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ماما نارای  شرورپ  تیبرت و  نمـض  هدوب و  ناـفرع  تیونعم و  مالـسلا و  هیلع  يرفعج  هقف  باـن  گـنهرف  راد  مچرپ  زین  هزورما  هدوب ،
«. (1) رخف دنک  شرع  هب  مق  كاخ  رگا  دبیز  ، » يرآ .دنک  یم  ینابزیم  ینید  دنلب  فراعم  اب  ار  شترضح  نارئاز  هادف ، انحاورا  رصع 

نایولع و يارب  یهاگیاپ  تهج ، نیمه  هب  هدـش و  يراذـگ  هیاـپ  مالـسلا  مهیلع  تیب  لـها  تّدوم  تیـالو و  رب  هک  تسا  يرهـش  مق ،
.(2) دنا هدرک  دای  رهش  نیا  زا  دنلب  صاخ و  یتاریبعت  اب  مالسلا  مهیلع  همئا  تسا و  هدوب  نارگمتس  هیلع  يریذپانریخست  ژد  نایعیش و 

تالّوحت رانک  رد  نآ  يونعم  یگنهرف و  دُعب  دیدرگ ، مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  یتس ، ترـضح  نکـسم  مق  رهـش  هک  یماگنه  زا 
باّون زا  هیلع ، هللا  ناوضر  حور  نب  نیـسح  بانج  هک  دش  رادروخرب  یتیعقوم  نانچ  زا  و  دش ، افوکـش  لّوحتم و  یـسایس  یعامتجا و 

، هعیـش گرزب  ینغ و  هزوح  دوجو  . (3) دومن مق  ياملع  دعاسم  رظن  هب  طورـشم  ار  یهقف  یملع و  باتک  کی  ياوتحم  دـییأت  هعبرا ،
همه همه و  ...و  ندوب  یمالسا  بالقنا  هاگداز  ناغّلبم و  مازعا  اهباتک ، فیلأت  هلیـسو  هب  نیتسار  مالـسا  زا  یملع  عافد  رهـش و  نیا  رد 

.تسا رهش  نیا  رد  مالسلا  مهیلع  تیب  لها  همیرک  ادخ ، لوسر  دنزرف  دوجو  تکرب  هب 

يراکالط دـیدجت  نایاپ  اب  زین  و  ترـضح ، نآ  تدالو  درگلاس  نیمهاجنپ  تسیود و  رازه و  کی  اب  .ش   . لاس 1384 ه هک  اجنآ  زا 
 _ رهطم دبنگ 

2 ص :

ص 257. ینیمخ ، ماما  ناوید  .1 - 1
ص 217. ج 57 ، راونالا ، راحب  .2 - 2

ص 240. یسوط ، خیش  هبیغلا ، باتک  .3 - 3
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رد مق  رهـش  هژیو  هاگیاج  نییبت  ترـضح و  نآ  رتشیب  یفرعم  روظنم  هب  هدش ، نراقم  تسا _  ریظن  یب  هکلب  ریظن و  مک  ییابیز  رد  هک 
تیصخش تشادگرزب  هرگنک   » هزع ماد  يدوعسم  هللا  هیآ  ترضح  هسّدقم ، هناتسآ  يامظع  تیلوت  روتـسد  هب  عّیـشت ، گنهرف  جیورت 

: لیذ عوضوم  راهچ  رد  .دومن و  تیلاعف  هب  عورش  مق » یگنهرف  تناکم  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

؛ هسدقم هناتسآ  مالسلا و  اهیلع  هموصعم  ترضح  .فلا 

؛ عّیشت گنهرف  مق و  .ب 

؛ مق هیملع  هزوح  .ج 

، مق رد  یمالسا  بالقنا  .د 

دراد یثارت  هبنج  رگید  یخرب  هتشاد و  فیلأت  هبنج  اهنآ  رثکا  هک  قوف  تاعوضوم  رد  باتک  دلج  اههد  هسّدقم ، هناتـسآ  ّتیروحم  اب 
.تسا هدیزرو  مامتها  هدش ، حیحصت  فیلأت و  ناققحم  طسوت  و 

هدرتسگ تاقیقحت  يارب  یعورـش  هطقن  دناوت  یم  هک  تسا  یکچوک  مدق  اهنت  هتفای  شراگن  نیودت و  قوف  ياهروحم  رد  هک  يراثآ 
.تسا هدش  دای  تاعوضوم  راوازس  هک  دشاب  یقیمع  و 

هقباس سدـقم  رهـش  نیا  رد  میدـق  زا  هچرگ  هک  تسا  مالـسلا  مهیلع  تیب  لها  بتکم  مق و  بتکم  زراب  تاصخـشم  زا  ییارگ  لـقع 
.دمآ دیدپ  یمالسا  تمکح  رد  یفطع  هطقن  رهش  نیا  هب  نیهلأتملاردص  دورو  اب  نرق 11 و  رد  اما  هتشاد 

هتخادرپ و هیواز  نیا  زا  مق  یـسررب  هب  یمیظع  هیروح  مناخ  راکرـس  درفنم و  يدهم  ياقآ  بانج  روپدزیا و  اضردمحم  ياقآ  بانج 
ار رضاح  رثا 

3 ص :
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.مینک یم  رکشت  هنامیمص  نانآ  زا  هک  دنا  هدروآ  دیدپ  تسا ، هدش  میظنت  هلاقم  هس  نمض  هک 

تیریدـم ییازریم و  هیقف  ياقآ  باـنج  رئاز ، تاراـشتنا  مرتحم  لـماع  ریدـم  يدوعـسم ، هللا  هیآ  ترـضح  هناتـسآ  تیلوت  زا  نینچمه 
.میراد ار  ساپس  نانتما و  تیاهن  دنا ، هتشاد  رما  نیا  رد  یناوارف  شالت  هک  یسابع  نیملسملا  مالسالا و  هجح  یگنهرف 

مهیلع تیب  لها  همیرک  تایانع  لاعتم و  يادـخ  تاقیفوت  رگا  هک  مراد  زاربا  ار  دوخ  یبلق  داقتعا  ناعذا و  هک  مناد  یم  مزـال  دوخ  رب 
.میدوب ناوتان  زجاع و  هار  نیا  رد  یمدق  نیرت  کچوک  نتشادرب  زا  دوبن ، مالسلا 

.بینا هیلا  تلکوت و  هیلع  هللااب ، الا  یقیفوت  ام  و 

يد _ باع دمحا 

هرگنک ریبد 
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مق هفسالف  زا  یخرب  همان  یگدنز  هرابرد  یقیقحت 

روپدزیا اضر  دمحم  مق  یفسلف  بتکم 

هراشا

مق یفسلف  بتکم 

روپدزیا اضر  دمحم 

5 ص :
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هراشا

زیخدنمشناد رورپ و  شناد  هّطخ  فوسلیف  ياه  هرهچ  زا  یخرب  همان  یگدنز  زا  ییاه  تمسق  یلامجا  یـسررب  هب  هک  رـضاح  راتـشون 
هرگنک هب  زیچان  تسا  يا  هیدـه  دزادرپ  یم  ملـس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  ترتع  هاگهانپ  مالـسا و  ناـهج  يآرقلا  ما  مق ،

تایانع و زا  نآ  ریقح  هدنراگن  هک  تسا  دیما  یسب  ياج  مق  یگنهرف  تناکم  مالـسلا و  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تشادگرزب 
.دنامن هرهب  یب  ماقمالاو  رهوگ  مارگ و  يوناب  نآ  تاهّجوت 

شـشخرد هب  باتفآ  يادـنلب  هب  یگرزب  ياه  تیـصخش  ناریا ، عیـشت و  رابرپ  نیّرز و  خـیرات  رد  نونکات  زاـبرید  زا  هک  تسین  یکش 
نیگآرطع ياضف  ندومن  رّونم  مغریلع  نانآ  دـنا ، هدـیدرگ  تفرعم  ملع و  ملاع  دیـشروخ  شیوخ ، يونعم  یناـشفاوترپ  اـب  هتـسشن و 

میظع داعبا  ناوت ، مامت  اب  هتخاس و  دـنم  هرهب  شیوخ  یلمع  یملع و  تاـیح  زا  زین  ار  يرـشب  عماوج  یمالـسا ، عماوجو  مالـسا  ملاـع 
.دنا هدرک  یفّرعم  نایناهج  هب  ار  مالسا  نیرفآ  تداعس  فراعم  ّتینارون  یمالسا و  قیمع  رکفت 

ناراگزور زا  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  تیانع  تکرب و  هب  مق  رهش 

7 ص :
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ياراد رّهطم  سّدقم و  كاخ  نیا  رد  هک  ییاه  هرهچ  تسا ، هدوب  باتملاع  ناگراتـس  نیا  زا  يرایـسب  رامـش  هاگهانپ  يوأم و  نهک ،
همیرک اب  يراوج  مه  نسح  تهج  هب  دنا  هدوب  هتشر  نیا  رد  رظن  بحاص  یمالـسا و  هفـسلف  هتـشر  رد  میلعت  سیردت و  عیفر  هاگیاج 
یخرب یتیصخش  یملع و  داعبا  رد  ندز  ملق  هک  اجنادب  ات  دنا  هتشگ  رادروخرب  یـصاخ  ؤلألت  شـشخرد و  زا  مالـسلا  اهیلع  تیب  لها 

ناوتن رگا  ار  ایرد  بآ   » دنا هتفگ  هکنانچ  نکل  دشاب  یم  جراخ  نآ  هدـنراگن  رـضاح و  راتـشون  ناوت  زا  راوشد و  سب  يراک  نانآ  زا 
یگدنز زا  ییاه  هشوگ  میسرت  هب  فیرش  لاجم  نیا  رد  راصتخا ، تاعارم  اب  زین  زیچان  نیا  دیـشچ » دیاب  یگنـشت  ردق  هب  مه  دیـشک ،

موش یم  رکذتم  ار  هتکن  نیا  هلاقم  يادتبا  رد  هتخادرپ و  اردصالم  موحرم  زا  سپ  هرود  رد  مق  سدقم  رهش  هفـسالف  زا  يدادعت  همان 
زا ناشیا  یلمع  یملع و  یگدـنز  فلتخم  داعبا  زارحا  ییوس و  زا  غورف  رپ  ناگراتـس  نیا  یمامت  ءاـصحا  هاـتوک  راتـشون  نیا  رد  هک 

.دوب دهاوخ  نکمم  ریغ  راتشون ، نیا  ّتیدودحم  لیلد  هب  رگید و  يوس 

یضرت بحت و  امل  انقّفو  یهلا 

روپدزیا اضردمحم 

8 ص :
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( ضایف هب  روهشم   ) یمق یجیهال  قازرلادبع 

هراشا

( ضایف هب  روهشم   ) یمق یجیهال  قازرلادبع 

نوماریپ یملع و  فلتخم  داعبا  ياسر  رد  یناوارف  ياه  ملق  نونکات  هک  تسا  یتیصخش  تفرعم ، نامـسآ  شـشخرد  رپ  ناگراتـس  زا 
زا یخرب  اهنت  دشاب و  یمن  تسد  رد  یقیقد  عالطا  ناشیا  ّدلوت  نامز  زا  دنچ  ره  تسا  هدمآرد  ریرحت  هتـشر  هب  وا  تکرب  رپ  یگدـنز 

.دنا هدرک  یفرعم  يو  دلوت  ناکم  ناونع  هب  ار  ناجیهال  رهش  نیخّروم ،

موـحرم شیوـخ ، گرزب  داتــسا  زا  سپ  يرجه  مهدزاــی  نرق  فوـسلیف  ياــه  هرهچ  نـیرت  غورف  رپ  زا  یکی  ریبـک  ّتیــصخش  نـیا 
يوگ ،(1) و  هتـشادن يرـسک  امکح  هفـسالف و  زا  يدحأ  زا  داتـسا  زا  سپ  رخأتم ، ناگنازرف  رد  دوش و  یم  بوسحم  نیّهلاتملاردص 

هب بتک  زا  یخرب  رهاـظ  زا  هکناـنچ  تسا ، هدوـبر  دوـخ  نارکف  مه  نازارط و  مه  زا  يرایـسب  زا  یملع  نیوـن  تاـّیرظن  رد  ار  تـقبس 
(2) .تسا هدرک  یم  سیردت  ار  مالک  هفسلف و  رهش ، نآ  هموصعم  هسردم  رد  مق و  رهش  رد  یلاسنایم  ّنس  رد  ناشیا  دیآ  یم  تسد 

، قّـقحم دوـب  یبـیدا  عّرـشتم ، میکح و  مّلکتم ، دوـب  یلـضاف  وا   » دـیوگ یم  ملق  باـبرا  زا  یکی  وا  ریظن  مـک  تیـصخش  فیـصوت  رد 
يرگشهوژپ

9 ص :

ناگرزب 1351 و  دهشم ، هاگشناد  ص311 ، ج1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  نیدلا ، لالج  دیـس  ینایتشآ ، ك.ر :  . 1 - 1
ص91. نباکنت ،

.مق نایلیعامسا  تاراشتنا  ص197 / ج4 ، تانجلا ، تاضور  549 و  ص550 -  یناریا ، هفسالف  خیرات  رغصا ، یلع  یبلح   . 2 - 2
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هدرکن و ءادا  ار  وا  قح  مجارت  ناـبحاص  رثـکا  قـطنم ، رعـش و  رد  دـنلب  یعبط  بحاـص  ریذـپلد ، فـیطل و  یئاـشنا  ياراد  دنمـشیدنا ،
ناتسآ هناخباتک  رد  تسا  تیب  رازه  نیدنچ  رب  لمتشم  هک  يو  رعـش  ناوید   (1)« دـنا هدومنن  نییبت  طوسبم  تروص  هب  ار  وا  تالاوحا 

.دوش یم  يراد  هگن  سدق 

یکی هکلب  ریخا  نرق  راهچ  رد  ناملکتم  نیرتگرزب  زا  قارشا و  ءاّشم و  تمکح  رد  دوخ  رـصع  ناقّقحم  نیرتگرزب  زا  قازرلادبع  الم 
موحرم يو  مظعا  داتـسا  هک  یتالکـشم  اـه و  تبیـصم  زا  رارف  يارب  وا  دـشاب ، یم  یمالـسا  ياـه  هرود  رد  ناـملکتم  نیرت  قّقحم  زا 

دید زا  ار  دوخ  تادقتعم  هک  درک  یم  یعـس  تشاد و  یم  رب  ماگ  طایتحا  اب  شیوخ  یملع  یـشم  هئارا  رد  دوب  التبم  اهنادب  رادصالم 
.درادب ناهنپ  نارظن  هتوک  نامرحمان و 

هدز ناشیا  لباقم  رد  ار  يدرگاش  يوناز  زین  یهلا  تمکح  رد  دوب  رادروخرب  اردصالم  يداماد  ناونع  زا  هک  ردـقنارگ  فوسلیف  نیا 
یلصا هخسن  يور  زا  هدومن و  تئارق  داتسا  نآ  رضحم  رد  ار  تکرح  هلاسر  رد  دهاوش  رافـسأ و  زا  یتمـسق  داعم و  ءادبم و  باتک  و 

(2) .تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  دوخ  طخ  اب  ار  نآ  داعم  أدبم و  باتک 

رگید داـماد   ) ضیف موـحرم  زا  يرظن  ثحاـبم  رد  ناـشیا  هک  تسا  نیا  تسا  هجوـت  لـباق  ناـشیا  یملع  دـُعب  رد  هک  یتاـکن  زا  یکی 
أّشم کلسم  عبات  یفسلف ، راکفا  رد  ناشیا  هک  دنرواب  نیا  رب  هک  یضعب  رّوصت  فالخ  رب  تسا و  هدوب  رت  قیقد  رت و  قیمع  اردصالم )

راکفا زا  تسا و 

10 ص :

ص196. ج4 ، تانجلا ، تاضور  رقابدمحم ، يراسناوخ ، يوسوم   . 1 - 1
.272 ص274 -  ج1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  ك.ر :  . 2 - 2

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 47 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_10_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_10_2
http://www.ghaemiyeh.com


، تسا هتـشاد  داقتعا  شیوخ  داتـسا  ینابم  هب  هدوب و  قارـشا  یـشم  ناشیا ، یـشم  تقیقح  رد  تسا ، هدـشن  رثأتم  لـعفنم و  اردـصالم 
هقیرط یه  قارـشالا  هقیرط  نا  : » دـیوگ یم  دارم  رهوگ  باـتک  رخاوا  رد  هک  تسا  ناـشیا  دوخ  مـالک  اعدـم ، نیا  رب  دـهاش  نیرتـهب 

ًاقیقد و  .تاذلا » كولس  لین  نع  نیرـصاقلا  هقیرط  یه  يأرلا  لهأ  هقیرط  نأ  دوجولا و  هّیدحا  یلا  ملاعلا  نم  صاوخلا  وعدت  ءایبنالا 
هدومن یم  سیردت  ار  قارـشا  تمکح  حرـش  اردصالم و  داعم  أدبم و  هّیبوبر و  دهاوش  قازرلادـبع  موحرم  هک  هدوب  اتـسار  نیمه  رد 

(1) .تسا

یقوذ ینافرع و  ثحابم  دراو  بسانت  هب  هک  یهاگ  هدوب و  قارـشا  يامکح  ءافرع و  راثآ  رد  یعیـسو  تاعالطا  تاعلاطم و  ياراد  وا 
(2) .دراذگ یم  شیامن  هب  ار  شیوخ  هنامیکح  تافرصت  ءارآ و  دنک و  یم  ریرحت  ار  ثحابم  نآ  تراهم ، لامک  اب  دوش  یم 

تفرعم نایب  نایّدـصتم  نارّخأتم و  نیب  رد   » دـیوگ یم  گرزب  میکح  نیا  تیـصخش  میـسرت  رد  ینایتشآ  نیدـلا  لـالج  دیـس  داتـسا 
اب دشاب  نافرع  لها  دیاقع  میلست  وحن  نیا  هّیفوص و  يافرع  راکفا  هب  دّبعتم  ناشیا ، ریظن  هک  دراد  غارـس  ار  یـسک  رتمک  ریقح  قیاقح ،

ریظن مک  نارّخأتم  نیب  رد  ریقح  هدیقع  هب  تسا و  هعلاطم  لباق  زین  یتاهج  زا  اما  تسا  نشور  ناگمه  يارب  وا  ّتیـصخش  هکنآ  دوجو 
یمیکح قارشا  تاملک  رد  خسار و  یفوسلیف  ءاشم  هفسلف  رد  تسا  هفـسلف  تمکح و  رد  ناخـسار  زا  قیقحت  رظن و  تقد  رد  تسا و 

ياهتیصخش زا  نیمّلکتم  لاوقا  رب  هطاحا  رد  عّلضتم و 

11 ص :

.80 ص81 -  هیبوبر ، دهاوش  همدقم  نیدلا ، لالج  دیس  ینایتشآ ، ك.ر :  . 1 - 1
ص203. ج1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   . 2 - 2
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(1) .تسا هعیش  زراب 

دصاقم نایب  ناشیا  روظنم  هچ  رگا  هتشون و  حرش  زین  هر »  » یسوط همالع  تاراشا  حرـش  یعیبط  ثحابم  زا  یتمـسق  رب  یجیهال  میکح 
غیرد تاراشا  باتک  حیضوت  حرـش و  زا  اما  تسا  هجاوخ  رب  تامکاحم  بحاص  تالاکـشا  ندومن  فرط  رب  تاراشا و  ققحم  حراش 

راک نیا  قیفوت  دنچ  ره  دنزب ، هیـشاح  ار  تاراشا  حرـش  یهلا  یعیبط و  ياه  تمـسق  مامت  هک  هدوب  نیا  رب  ناشیا  میمـصت  هدـیزرون و 
تسا هدمآ  رد  ریرحت  هتـشر  هب  باتک ) یعیبط  ءزج   ) تاراشا حرـش  مود  تمـسق  رب  ناشیا  هیـشاح  اهنت  تسا و  هدشن  لصاح  وا  يارب 

بحاـص يزار  بطق  لاـثما  هک  دوب  دـقتعم  يو  دـشاب ، یم  ییاّـشم  هفـسلف  یثحب و  تمکح  رد  راـثآ  نیرت  یقیقحت  زا  تاـقیلعت  نیا 
تسا و ناوتان  تاراشا ) حراش   ) هیلع هللا  همحر  یسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  تاملک  زومر  یملع و  تاکن  كرد  ناوت  زا  تامکاحم ،

(2)« تسا هتخادرپ  هجاوخ  بلاطم  ریرقت  هب  بُجح  راتسأ  ءارو  زا  مکاحم   » دنک یم  حیرصت  دوخ  هک  تساتسار  نیمه  رد 

دیتاسا

دیتاسا

: زا دنترابع  گرزب  فوسلیف  نیا  ردقنارگ  داتسا  ود 

(3) نیهلأتملاردص موحرم  فلا :

يدابآرتسا ینیسحلا  دمحم  نیدلا  سمش  رقاب  دّمحم  دیس  موحرم  ب :

12 ص :

صص 285 و 305. ج1 ، نامه ،  . 1 - 1
ص350. ج1 ، نامه ،  . 2 - 2

ص420. ج7 ، هعیشلا ، نایعا  نسحم ، دیس  نیما ،  . 3 - 3
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(1) .داماد هب  فورعم 

نادرگاش

نادرگاش

: زا دنترابع  ناشیا  نادرگاش  زا  یخرب 

.یمق دیعس  یضاق  فلا :

(. ناشیا رسپ   ) یجیهال نسح  ازریم  ب :

(2) (. ناشیا رسپ   ) رقابدمحم الم  ج :

تافیلأت

تافیلأت

، لاجم نیا  رد  ام  دـشاب ، یمن  یـسرتسد  لباق  اهنآ  مامت  رامآ  اما  تسا  هدـنام  ياـج  هب  يرایـسب  راـثآ  تاـفیلأت و  یجیهـال  میکح  زا 
، میرمش یم  رب  ار  اهنآ  زا  یخرب 

دارم رهوگ  . 1

نامیا هیامرس  . 2

(3)( ماهلالا قراشم   ) دیرجت حرش  . 3

ماهلالا قراوش  . 4

قارشالا همکح  یف  لکایهلا  حرش  . 5

دیرجت حرش  تایهلا  رب  يرفخ  تاقیلعت  رب  يا  هیشاح  . 6

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تاراشا  رب  يا  هیشاح  . 7

13 ص :

.یمالسالا بتکلاراد  هعیش ، هفسالف  هللادبع ، همعن   . 1 - 1
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صص 182 و 17. ج7 ، مالسا ، رخافم  یلع ، یناّود  ك.ر :  . 2 - 2
نایعا ص196 و  ج4 ، تانجلا ، تاضور  ك.ر : توافتم ، مان  ود  اب  رثا  کی  هن  دنـشاب  یم  توافتم  رثا  ود  قراـشم ، قراوش و   . 3 - 3

ص62. ج4 ، بدالا ، هناحیر  ص470 و  ج7 ، هعیشلا ،

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 51 

http://www.ghaemiyeh.com


( تیهام تلاصا  دوجو و  تلاصا  هرابرد  دوخ  داتسا  ود  نیب  يرواد   ) هبیطلا تاملکلا  . 8

ءاملعلا ضایر  . 9

قطنملا بیذهت  رب  يدزی  هللادبع  الم  هقیلعت  رب  هیشاح  . 10

یجشوق دیرجت  حرش  ضارعأ  رهاوج و  هیشاح  . 11

ملاع ثودح  رد  يا  هلاسر  . 12

(1)( تیب رازه  هدزاود  يواح   ) رعش ناوید  . 13

تاراکتبا

تاراکتبا

: مینک یم  نایب  ار  اه  نآ  زا  هنومن  ود  ام  راتشون  نیا  رد  دنراد ، ییاه  يروآون  یمالک  یفسلف و  یلقع و  ثحابم  رد  یجیهال  ققحم 

نیارباـنب تاذ ، هب  ملاـع  يدّرجم  ره  تسا و  دّرجم  دوجولا ، بجاو  نوچ  دـیوگ : یم  دوجولا  بجاو  ملع  هوحن  هراـبرد  ناـشیا  فلا :
هب هک  تسا  نیا  نآ  همزـال  دراد  ملع  دوخ  تاذ  هب  دوـجولا  بجاو  نوـچ  رگید  فرط  زا  تسا ، ملاـع  دوـخ  تاذ  هب  دوـجولا  بجاو 

.تسا لولعم  هب  ملع  مزلتسم  تلع  هب  ملع  دنتسه و  وا  قولخم  لولعم و  اهنآ  همه  اریز  دشاب ، هتشاد  ملع  تادوجوم  عیمج 

یـصاخ تبـسانم  هجو ، نآ  دـشاب و  یم  تلع  هجو ، ناـمه  هب  ّتلع ، هک  تسا  یهجو  هب  ملع  تلع ، هب  مـلع  زا  دارم  هـکنآ ، حیـضوت 
تلع و نیب  هک  تسا 

14 ص :

، بدالا هناحیر  یلع ، دمحم  سردم  196 و  ص197 -  ج4 ، تانجلا ، تاضور  رقابدمحم ، ازریم  يراسناوخ ، يوسوم  ك.ر :  . 1 - 1
ص30. ج3 ، باقلالا ، ینکلا و  سابع ، خیش  جاح  یمق ، 470 و  ص471 -  ج7 ، هعیشلا ، نایعأ  نسحم ، دیس  نیما  ص362 و  ج4 ،
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نیفرط هب  ملع  مزلتسم  راچان  هب  تبـسانم  هب  ملع  دوش و  یم  رداص  وا  زا  لولعم  صاخ ، تبـسانم  نامه  رطاخب  تسا و  دوجوم  لولعم 
تـسا دوـجولا  بجاو  تاذ  نیع  تسا  دوـخ  لوـلعم  تلع  هجو ، نآ  رطاـخب  دوـجولا  بجاو  هک  یهجو  زا  تلع ، هب  ملع  سپ  تـسا 

تاذ هب  وا  تاذ  و  دوخ ، تاذ  هب  دـشاب  ملاع  دوجولا  بجاو  یتقو  نیارباـنب  تسین ، قّقحتم  دوجولا ، بجاو  رد  تاذ  رب  دـیاز  یتهجو 
(1) .لولعم دوخ  لولعم و  تلع  هب  تسا  ملاع  دوجولا  بجاو  هک  دنک  یم  قدص  هتکن  نیا  دشاب ، تلع  هلزنم  هب  رگید  ياه 

ءاقب مدع   » هنیمز نیا  رد  ناشیا  لالدتـسا  هدمع  هدومن و  لاطبا  ار  يرهوج  تکرح  رد  دادتـشا  قراوش ، مّود  لوا و  دـلج  رد  يو  ب :
(2) .دشاب یم  يدادتشا » تکرح  رد  عوضوم 

تسا ّتیمـسج  یتاذ  رهوج ، هک  تسا  نیا  رهوج  هلوقم  رد  تکرح  ناکما  مدع  لیلد  هک  دنک  یم  زاربا  دارم » رهوگ   » باتک رد  يو 
خـیرات 1072 رد  رادـمان  میکح  نیا  ماجنارـس   (3) .تسا نآ  تاـیتاذ  هب  یـش ء  ّتیماـمت  اریز  تسا  نکمماـن  تاـیتاذ  رد  تـکرح  و 

(5) .دیدرگ نوفدم  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  ناشیا  رهطم  هزانج  (4) و  تفگ دوردب  ار  ایند  مق  سدقم  رهش  رد  يرمق  يرجه 

15 ص :

ص176. دارم ، رهوگ  هدیزگ  قازرلادبع ، یجیهال  ك.ر :  . 1 - 1
ص291. ج1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   . 2 - 2

ص52. یئبمب ، پاچ  دارم ، رهوگ   . 3 - 3
رخافم ص196 ، ج4 ، تانجلا ، تاضور  ك.ر : هنومن  ناونع  هب  دـنا  هدرک  تبث  ار 1051 ه ق  تافو  لاـس  نیخروم  زا  یخرب   . 4 - 4

ص30. ج7 ، مالسا ،
ص363. ج4 ، بدالا ، هناحیر   . 5 - 5
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( یمق دیعس  یضاق  هب  فورعم   ) یمق دیفم  دمحم  نب  دیعس  دمحم 

هراشا

( یمق دیعس  یضاق  هب  فورعم   ) یمق دیفم  دمحم  نب  دیعس  دمحم 

ار شیوخ  تکرب  اب  رمع  رتشیب  دوشگ و  ایند  هب  هدید  مق  رهـش  رد  ق  لاس 1049 ه .  رد   (1) کچوک میکح  هب  فورعم  دیعس  یضاق 
مق و رهـش  رد  یجیهال  قازرلادبع  موحرم  دزن  ار  تاّیمکح  رما ، لیاوا  رد  وا  تشاد  لاغتـشا  مّلعت  میلعت و  سیردـت و  هب  مق  رهـش  رد 

تماقا مق  رهش  رد  دوخ  فیرـش  رمع  نایاپ  ات  ناهفـصا  زا  تعجارم  زا  سپ   (2) .درک تئارق  ناهفـصا  رد  يزیربت  یلع  بجر  موحرم 
، لیوأت ثیدـح و  بدا ، تمکح ، رد  ءالـضف  مظاعا  زا  نافرع و  تیالو و  بتارم  رد  زاب  یتسد  ياراد  عماج و  یتیـصخش  يو  دومن ،
، مق رهش  رد  دوخ  ياهبنارگ  رمع  زا  يا  ههرب  رد  دوب  مولع  رارسا  قیقد و  یملع و  تاکن  طابنتـسا  ریـسم  رد  لاعتم  يادخ  دییأت  دروم 

ناشیا یهقف  یملع و  توق  رب  يدهاش  ناشیا  هب  بصنم  نیا  ياطعا  نیخروم ، زا  یخرب  هاگدید  رد  هک  دش  تواضق  بصنم  يدصتم 
(3) .دشاب یم 

رد وا  یملع  شیارگ  نیرتشیب  هدیدنسپ و  یتافص  وکین و  یقالخا  ياراد  دیعس  یضاق  دوش  یم  هدافتـسا  یخیرات  نوتم  زا  هچنآ  ربانب 
داد یم  قیبطت  اهنآ  اب  ار  ینافرع  ثحابم  داد و  یم  رارق  ثحابم  كالم  ار  یمالـسا  ثیداحا  وا  تسا  هدوب  یقوذ  یناـفرع و  ثحاـبم 

(4) .دشاب یم  نیتم  یعبط  ياراد  يرظن  تمکح  ًاصوصخ  مولع  رثکا  رد 

16 ص :

نارهت 1381. تمکح / تاراشتنا  ص135 / رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات  اهس ، یقودص  رهچونم  ك.ر :  . 1 - 1
ص488. ییابطابط ، داوج  همجرت  نبرک ، يرناه  یمالسا ، هفسلف  خیرات  ص135 و  نامه ،  . 2 - 2

ص627. هیوضر ، دئاوف  ص9 و  ج4 ، تانجلا ، تاضور  ك.ر :  . 3 - 3
.1378 ریطاسا ، تاراشتنا  ص241 / ارعشلا ، هرکذت  رهاطدمحم ، يدابآرصن ، ص11 و  ج4 ، تانجلا ، تاضور   . 4 - 4
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هدومن و گرزب  داتسا  نآ  میدقت  ار  شیوخ  گنس  نارگ  راثآ  زا  یخرب  هدوب و  يزیربت  یلع  بجر  الم  نادرگاش  زا  ءاّشم  هفـسلف  رد 
.تسا هدرک  همجرت  زین  ار  دوخ  داتسا  راثآ  زا  رثا  ود  یکی 

دُعب رد  یلع  بجر  ـالم  راـکفا  ندـناشک  ریوصت  هب  يارب  یناـیتشآ  نیدـلا  لـالج  دیـس  رـصاعم  دنمـشیدنا  هک  بجاو  تاـبثا  هلاـسر 
لیم زین  یلع  بجر  الم  راثآ  ریاس  هلاسر و  نآ  رد  دشاب ، یم  یفـسلف  مهم  هلئـسم  دنچ  رب  لمتـشم  تسا  هدرک  باختنا  یهلا  تمکح 

(1) .دنا هدومن  نییبت  ریرقت و  ار  دوجو  يونعم  كارتشا  دوخ ، داتسا  کبس  هب  زین  وا  نادرگاش  تسا و  نایامن  ءاّشم ، کلسم  هب 

دیتاسا

دیتاسا

یناشاک ضیف  نسحم  الم   - 1

یجیهال قازرلادبع  الم   - 2

يزیربت یلع  بجر  الم   - 3

ناشیا ردپ  رقابدمحم ،)  ) یمق دیفم  دمحم   - 4

( ناشیا گرزب  ردارب   ) یمق نیسحدمحم   - 5

ینیرحب دجام  دّیس   - 6

نادرگاش

نادرگاش

قداصاقآ نبا  مظاک   - 1

میرکدمحم  - 2

17 ص :

.237 ص238 -  ج1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   . 1 - 1
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سابعالم  - 3

یمق نسحدمحم   - 4

تافیلأت

تافیلأت

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدنام  ياج  هب  يددعتم  راثآ  هتسراو  میکح  نیا  زا 

( دلج  3  ) قودص دیحوت  حرش   - 1

نیعبرا حرش   - 2

( تاّیسدقلا راونأ  فشکل   ) تاّینیعبرا  - 3

وطسرا يایجولوثا  رب  هیشاح   - 4

( يزیربت یلع  بجر  داتسا  دوجو  نیابت  هیرظن  حرط   ) تشهب دیلک   - 5

قطنم هسمخ  تاعانص  رد  عیانصلارارسا   - 6

طاسب ثیدح  حرش   - 7

مامغ ثیدح  حرش   - 8

هالصلا هقیقح   - 9

هالصلا رارسا   - 10

یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تاراشا  رب  هیشاح   - 11

(1) یفاک حرش   - 12

18 ص :

تاضور ج ، . 412 ص413 -  ج4 ، بدالا ، هناـحیر  ب ، . 627 ص628 -  هّیوضر ، دـئاوف  یمق ، ساـبع  خیـش  فلا ، ك.ر :  . 1 - 1
ص10. ج4 ، تانجلا ،

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 56 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_18_1
http://www.ghaemiyeh.com


تاراکتبا

تاراکتبا

ثحابم نیرت  یلاع  يو ، هک  دنچ  ره  درک  هئارا  ار  یـصاخ  يروآون  دیعـس ، یـضاق  تایرظن  اه و  هاگدـید  زا  ناوتب  یتخـس  هب  دـیاش 
بحاص راکفا  زا  یفیطل  تاکن  مامـضنا  هب  ماسجا  سوفن و  قلعت  هوحن  سوفن و  لوقع و  نیب  طابترا  هوحن  لقع و  سفن و  هب  طوبرم 

(1) .تسا هدرک  نییبت  تراهم  لامک  اب  ایجولوثا  رمیم  مراهچ  حرش  نوماریپ  ار ، نارظن 

: مینک یم  نایب  راصتخا  تروص  هب  ار  ناشیا  ياههاگدید  زا  یخرب  لاجم ، نیا  رد  ام 

(2) .درادن دوجو  اهنآ  رد  يدام  روص  صاوخ  اریز  دنتسه  رادروخرب  ّدرجت  زا  یناسنا  یناویح و  یتابن ، سوفن  ناشیا  رظن  رد  فلا :

ّتیهام رب  دـیاز  جراخ ، رد  دوجو  هک  ناس  نیدـب  دـشاب  یم  یمامـضنا  ّتیهاـم ، دوجو و  بیکرت  هوحن  میکح ، نیا  هاگدـید  رد  ب :
(3) .دوش یم  یّقلت  رهوج  رب  یجراخ  ضارعأ  لمح  ریظن  ّتیهام ، رب  دوجو  لمح  هدیدرگ و  بوسحم 

(4) .تسا يونعم  كرتشم  زین  یش ء  تسا و  یش ء  هکلب  دوجوم  هن  تسا  دوجو  هن  ناشیا ، رظن  رد  هفسلف  عوضوم  ج :

هدومن و بوسحم  لطاب  يرما  ار ، ّبترت  دوجو و  رد  عامتجا  طرش  نودب  لسلست  مّلکتم ، ياه  هرهچ  زا  یخرب  ریظن  دیعـس  یـضاق  د :
دنشاب ّبترتم  هاوخ  تسا  لاحم  اقلطم  دادعا ، هلسلس  ندوب  یهانتم  ریغ   » دیوگ یم 

19 ص :

.1378 تاغیلبت ، رتفد  تاراشتنا  ص73 ، ج3 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   . 1 - 1
ص106. تشهب ، دیلک   . 2 - 2

ص257. ج1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   . 3 - 3
ص465. ج2 ، نامه ،  . 4 - 4
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(1) .دنا هتفریذپ  یناسنا  سوفن  رد  ار  نآ  یخرب  هکنانچ  ّبترتم ، ریغ  هاوخ  هیلعاف  للع  هلسلس  دننامه 

بجاو وا  تاذ  رب  ناوت  یمن  دوش ، هسیاقم  دوجو  اب  ات  دشاب  یمن  تیهام  ياراد  لاعتم  يادـخ  نوچ  دیعـس ، یـضاق  هاگدـید  رد  س :
(2) .تقیقح هن  تسا  زاجم  اهنت  دریذپ  تروص  یقالطا  نینچ  رگا  دومن و  قالطا  ار  دوجولا 

راـنک رد  (3) و  تفاتـش شیوخ  دوبعم  رادید  هب  مق  سدـقم  رهـش  رد  يرمق  يرجه  لاس 1103  رد  ردـقنارگ  فوسلیف  نیا  ماـجنارس 
يوربور  ) یناـگیاپلگ یمظعلا  هللا  تیآ  موـحرم  هسردـم  بنج  هیلع  هللا  همحر  هیوباـب  نبا  هربـقم  یکیدزن  رد  یجدـیه  مـیکح  دـقرم 

(4) .دش هدرپس  كاخ  هب  دادرخ ) موس  كراپ 

یمق یجیهال  نسح  ازریم 

هراشا

یمق یجیهال  نسح  ازریم 

هب وا  دـلوت  لاس  دـشاب ، یم  یمق  یجیهال  قازرلادـبع  الم  دـنزرف  یجیهال  نسح  ازریم  میکح ، ملکتم و  فراع ، هتـسراو ، تیـصخش 
(5) .تسا هدوب  مق  سدقم  رهش  رد  نیخروم  زا  یخرب  رظن  ربانب  ق و  لامتحا 1045 ه .  ربانب  اما  تسا  هدشن  صخشم  یعطق  تروص 

مولع يایرد  رد  ریـس  اب  (6) و  هدوب شیوخ  راگزور  ياه  هبوجعا  زا  یکی  ناـمز و  رداون  زا  یکی  خـیرات  تداهـش  رباـنب  هک  یمیکح 
تاکن یهلا 

20 ص :

ص54. تشهب ، دیلک   . 1 - 1
ص383. ج1 ، قودص ، دیحوت  حرش   . 2 - 2

ص12. ج6 ، هعیرذلا ،  . 3 - 3
ص119. ج1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ   . 4 - 4

ص207. ج3 ، ءاملعلا ، ضایر  هللادبع ، یناهفصا ، يدنفا  ك.ر :  . 5 - 5
.1407 مق ، یشعرم / هللا  هیآ  هبتکم  ص109 ، لمآلا ، لما  میمتت  یبنلادبع ، ینیوزق   . 6 - 6

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 58 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_20_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_20_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_20_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_20_4
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_20_5
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_20_6
http://www.ghaemiyeh.com


هتکن رطاخ  هب  ار  نادنمشیدنا  دز  یم  هیکت  سیردت  یـسرک  رب  هک  یماگنه  درک  یم  طابنتـسا  جارختـسا و  ار  ناهنپ  رارـسا  فیرظ و 
نارود اب  فداصم  هک  دوخ  فیرش  رمع  زا  يا  ههرب  رد  هنازرف  میکح  نیا  ، (1) تخاس یم  توهبم  هریخ و  شیوخ  قیقد  ياه  یجنس 
ثیدـح هقف و  رد  رـصع  مظاعا  خـیاشم و  رـضحم  هب  دومن و  ترفاـسم  تاـیلاع ، تاـبتع  هب  دوب  ناـشیا  راوگرزب  ردـپ  تلحر  زا  سپ 

، هعلاطم هب  هدرک و  تعجارم  مق  هب  سپس  تفای و  تسد  هیلاع  بتارم  هب  یـسانش  ثیدح  یهقف و  عورف  رد  هک  اجنادب  ات  دش  بایفرش 
ردـپ زا  هک  تسا  هدوـب  يا  هنوـگ  هـب  نادنمـشیدنا  زا  یخرب  هاگدـید  رد  ناـشیا  یملع  هدـنیازف  دـشر  تـخادرپ ، فیلأـت  سیردـت و 

.تسا هدوب  مالک  تمکح و  هتشر  رد  وا  سیردت  (2) و  هتفرگ تقبس  زین  دوخ  ردقنارگ 

نسح ازریم  دوش  یم  مولعم  یهلا  ثحابم  یفسلف و  یلقع و  ثحابم  روانهپ  يایرد  رب  وا  ریگارف  طلست  يو ، مکحلا » رهاوز   » باتک زا 
تدـحو تلاصا و  هب  لئاق  انیـس و  نبا  راکفا  حراش  سیئرلا و  خیـش  عابتا  زا  ردـپ  دـننامه  ییاـشم و  برـشم  ياراد  رهاـظ  بسح  هب 

(3) .تسا هدوب  دوجو  تقیقح 

نادرگاش

نادرگاش

هّیملع و ياـه  هزوـح  هب  ار  یناـیاش  تامدـخ  ریـسم  نیا  زا  هدرک و  تیبرت  ار  يدّدـعتم  نادرگاـش  هنازرف  میکح  نیا  هک  تسین  یکش 
ام تسا ، هدشن  طبض  اهنآ  همه  یماسا  خیرات ، مجارت و  بتک  رد  اما  تسا  هدرک  عیشت  ناهج 

21 ص :

ص110. نامه ،  . 1 - 1

ص111. نامه ،  . 2 - 2
ص17. ج3 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   . 3 - 3
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: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  اهنت  لاجم ، نیا  رد 

نیدلا یفص  نب  دمحم   - 1

یمق يوضر  فیرش  یقتدمحم   - 2

نیدلا لامک  نب  نمحرلادبع  ریم   - 3

(1) ینیسح نیمالا  حور  نب  یضترم   - 4

دیتاسا

دیتاسا

یمق یجیهال  قازرلادبع  الم   - 1

( ًالامتحا  ) یمق دیعس  یضاق   - 2

(2)( ًالامتحا  ) یناشاک ضیف   - 3

تافیلأت

تافیلأت

اهنآ تسرهف  هک  تسا  هدنام  راگدای  هب  نافرع  هقف و  ثیدح ، هفـسلف ، مالک ، ياه  هنیمز  رد  يدّدـعتم  راثآ  هیام ، نارگ  میکح  نیا  زا 
: زا تسترابع 

مکحلا رهاوز   - 1

مکحلا عیادب  ملکلا و  عیاور   - 2

تمکح هنیئآ   - 3

نیقیلا عمش   - 4

هعجرلا تابثا   - 5

نید لوصا   - 6
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22 ص :

ج7، مرح ، ناگراتس  ص686 و  ج9 ، هعیرذلا ، 179 و  ص180 -  هعیـشلا ، مالعا  تاقبط  ص365 و  ءارعـشلا ، هرکذت  ك.ر :  . 1 - 1
.53 ص54 - 

ص108. لمآلا ، لمأ  میمتت   . 2 - 2
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هقرفلا هفلأ   - 7

هبحصلا هیکزت  هّبحملا و  فیلات   - 8

هّیقتلا  - 9

ینملا حیتافم  يدهلا و  حیباصم   - 10

نیکلاسلا نیحلاصلا و  لامج   - 11

تاراشا حرش   - 12

یفاو هیشاح   - 13

هّیتاکزلا هّیکزلا  هلاسر   - 14

رفاسملا هّیده   - 15

رفاسملا هفحت   - 16

هبیغلا یف  هلاسر   - 17

هّیداجس هفیحص  حرش   - 18

نیرحبلا عمجم   - 19

هّیهنملا هرجشلا   - 20

نونکم ّرد   - 21

ماهلإلا قراوش  رب  هیشاح   - 22

خسانتلا لاطبا   - 23

یفاولا نم  هعطق  باوبا  سرهف   - 24

(1) سفنلا هقیقح   - 25

23 ص :
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،40 ص41 -  ج7 ، یناود ، یلع  مالـسا ، رخاـفم  ب -  ص16 . ج3 ، ناریا ، یهلا  ياـمکح  راـثآ  زا  یتاـبختنم  فلا -  ك.ر :  . 1 - 1
، یناهفـصا يدنفا  س -  ص363 . ج4 ، بدالا ، هناـحیر  سردـم ، یلعدـمحم  ج -  . 1375 یمالـسا / بالقنا  دانـسا  زکرم  تاراشتنا 

ناگراتس ناگدنسیون ، زا  یعمج  ص -  ص110 . لمالا ، لما  میمتت  یبنلادبع ، ینیوزق ، ش -  ص207 . ج3 ، ءاملعلا ، ضایر  هللادبع ،
.55 ص57 -  ج7 ، مرح ،
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ناتـسربق يوربور  مرا ، نابایخ  يادـتبا  ، مق رهـش  رد  تفگ و  دوردـب  ار  اـیند  لاس 1121 ق  رد  عّرـشتم  عماـج و  میکح  نیا  ماـجنارس 
نابایخ يدورو  يادـتبا  رد  رباعم ، ضیرعت  تاحالـصا و  رثا  رد  ریخا  ياه  ههد  یط  رد  ناـشیا  رونم  دـقرم  دـیدرگ ، نوفدـم  ناـخیش 

.تسا هدش  عقاو  اه  یتیوک  ژاساپ  بنج  نادرمراهچ و 

یمق يدزی  یمکح  ربکا  یلع  ازریم 

هراشا

یمق يدزی  یمکح  ربکا  یلع  ازریم 

دوشگ و ایند  هب  هدـید  دزی  رهـش  رد  لاس 1264 ق  رد  یناکدرا  رجات  نسحلاوبا  ازریم  دـنزرف  ربکا  یلع  ازریم  ماـقم ، یلاـع  فوسلیف 
يارب هدرک و  تمیزع  ناهفـصا  هب  سپـس  تفرگارف  رهـش  نامه  دـیتاسا  دزن  ار  تایبدا  وحن و  فرـص و  ریظن  یتامدـقم ، تالیـصحت 

شدرگ و هزاجا  دوخ  هب  یتح  ینالوط  تدم  نیا  رد  هک  اجنادب  ات  دوب  ملع  لیـصحت  وا  مغ  مه و  رکف و  همه  مامت  لاس  لهچ  تدـم 
، نارهت رد  ناشیا  تماقا  تدم  درک ، تماقا  نیـسحلادبع  خیـش  هسردم  رد  دمآ و  نارهت  هب  دعب  دادن  ار  رهـش  نآ  زا  دیدزاب  حـیرفت و 

خیـش جاح  موحرم  دورو  اـب  ناـمزمه  (1) و  هدرک باـختنا  ار  دوـخ  رـسمه  مق  رهـش  زا  نارهت  رد  فـقوت  ياـنثا  رد  تسین  صّخـشم 
رظن ربانب  دهد  یم  میلعت  دوخ  نادرگاش  هب  ار  هیلقع  مولع  (2) و  هتسشن سیردت  یسرک  رب  ناخ  هسردم  رد  مق  هب  يرئاح  میرکلادبع 

24 ص :

.1365 داشرا ، ترازو  ص11 / هیمکح ، لئاسر  ربکا ، یلع  ازریم  يدزی ، یمکح   . 1 - 1
.13 ص14 -  نامه ،  . 2 - 2
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مولع زا  یخرب  رد  هک  دـنچ  ره  تسا  هدوب  يدزنابز  هژیو و  تراهم  ياراد  یـضایر  مولع  رد  ربکا  یلع  ازریم  نادنمـشیدنا ، زا  یخرب 
(1) تسا هدش  یم  بوسحم  دنمناوت  يرظن  بحاص  زین  لوصا  هقف و  هفسلف ، ریظن  رگید 

نادرگاش

نادرگاش

ـالاو و رایـسب  یتیـصخش  ياراد  اـهنآ  زا  مادـک  ره  هک  هدومن  تیبرت  ار  يرایـسب  نادرگاـش  مق  هسدـقم  هزوح  رد  گرزب  میکح  نیا 
: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  لاجم  نیا  رد  دنشاب ، یم  عیفر  یهاگیاج 

يراسناوخ یقتدمحم  دیس   - 1

يراسناوخ دمحا  دیس   - 2

ینیمخ هللا  حور  دیس   - 3

یمق رفعجدمحم  نب  یلعدمحم  خیش   - 4

یقارشا یقتدمحم  ازریم   - 5

یبرثی یلع  دیس   - 6

يا هرمک  لیلخ  ازریم   - 7

ینارعش نسحلاوبا  ازریم   - 8

ینارهت راّصع  مظاک  دیس   - 9

یناگیاپلگ دیرف  نسح   - 10

25 ص :

.1360 دهشم ، رشنلل / یعماجلا  زکرملا  ص105 / هیبوبر ، دهاوش  همدقم  نیدلا ، لالج  دیس  ینایتشآ ،  . 1 - 1
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یعقرب یلعدّیس  ریم   - 11

ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دّیس   - 12

یمق يدهاز  لضفلاوبا  ازریم   - 13

يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریم   - 14

ینایتشآ دمحا  ازریم   - 15

ییابطابط یمق  نیسح  اقآ  جاح   - 16

یعقرب ربکا  یلع  دیس   - 17

(1) یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس   - 18

دیتاسا

دیتاسا

هولج نسحلاوبا  ازریم   - 1

يراوزبس نیسح  ازریم   - 2

میکح یلع  دیس   - 3

اضردمحم دیس   - 4

يرتنالک مساقلاوبا  ازریم   - 5

ینایتشآ نسحدمحم  ازریم   - 6

يا هشمق  اضردمحم   - 7

26 ص :

، هیمکح لیاسر  .ج  و 718   209 ص211 -  ناروـشناد ، هنیآ  .ب  ص547 . ناریا ، مالـسا و  لـباقتم  تامدـخ  فلا -  .ك.ر   . 1 - 1
ص110. هیبوبر ، دهاوش  همدقم  .ش  . 107 ص108 -  ج2 ، مرح ، ناگراتس  .س  ص337 . تفرعم ، نامسآ  رد  .د  ص23 و 17 و 16 .
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ص1608. لوا ، ءزج  زا  مراهچ  مسق  هعیشلا ، مالعا  تاقبط  .ص 
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يرونز سردم  یلع  اقآ   - 8

یشاک دمحمالم  دنوخآ   - 9

ییاقشق ناخ  ریگناهج   - 10

(1) یتانابهطصا رقابدمحم  ازریم   - 11

تافیلأت

تافیلأت

تایعاضّرلا  - 1

هّیبوبر دهاوش  حرش   - 2

بساکم حرش   - 3

لئاسر حرش   - 4

لوصالا عیادب   - 5

هّیدامع هلاسر   - 6

هّیمکح لئاسر   - 7

رافسأ رب  هیشاح   - 8

صوصف رب  هیشاح   - 9

(2) نیناوق رب  هیشاح   - 10

مق ناخیش  ناتسربق  رد  عادو و  ار  یناف  راد  لاس 1344 ق  رد  تزعاب  شالت و  رپ  رمع  لاس  زا 80  سپ  هنازرف  فوسلیف  نیا  ماجنارس 
راوج رد 

27 ص :

ص129. هیبوبر ، دهاوش  همدقم  .ج  ص546 . ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  .ب  ص381 . ج6 ، بدالا ، هناحیر  .فلا  ك.ر :  . 1 - 1
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.1607 ص1608 -  لوا ، ءزج  زا  مراهچ  مسق  هعیشلا ، مالعا  تاقبط  .د 
ص718. ناروشناد ، هنیآ  ص22 و  هیمکح ، لئاسر  ك.ر :  . 2 - 2
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.دیدرگ نوفدم  مدآ  نب  اّیرکز  رّونم  دقرم 

يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریم 

هراشا

يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریم 

ناهفصا رد  لاس 1292 ق  رد  یناهفصا  داوجدمحم  موحرم  راوگرزب  ملاع  دنزرف  یلعدمحم  ازریم  هتـسراو  فوسلیف  لماک و  فراع 
ملع لیـصحت  هب  دهتجم  دمحا  خیـش  شیوخ  گرزب  ردارب  یقوسراهچ و  مشاه  دمحم  ازریم  دوخ و  ردـپ  دزن  دوشگ و  ایند  هب  هدـید 

مـشاه ازریم  یناـیتشآ و  نـسح  ازریم  هوـلج و  نسحلاوـبا  ازریم  سرد  هزوـح  رد  دوـمن و  تـمیزع  نارهت  هـب  نآ  زا  سپ  تـخادرپ و 
.دش رضاح  ینالیگ 

دنوخآ رضحم  زاو  هدیدرگ  فرشا  فجن  راپسهر  دوخ ، فیرـش  رمع  زا  يا  ههرب  رد  شیوخ  يونعم  یملع و  لماکت  ياتـسار  رد  وا 
يداه و ماما  مامه  ماما  ود  اب  يراوج  مه  هب  دعب  هلحرم  رد  درب  اه  هرهب  رگید  گرزب  دیتاسا  یناهفـصا و  هعیرـشلا  خیـش  یناسارخ و 

.تخادرپ بیذهت  لیصحت و  همادا  هب  زین  اجنآ  رد  دش و  لئان  ارماس  رهش  رد  مالسلا  امهیلع  يرکسع  ماما 

مق رهـش  ناریا و  فرط  هب  قارع  زا  تشگ  یم  بوسحم  لـماک  یملاـع  دوخ ، راـبرپ  یگدـنز  زا  هلحرم  نیا  رد  هک  یلعدـمحم  ازریم 
کلملا جارس  دجسم  رد  هدیزگ و  ینکس  دابآ  هاش  هلحم  رد  هتفر و  نارهت  هب  ًاددجم  مق ، رد  تماقا  یتدم  زا  سپ  دنک و  یم  ترجه 

رد دزادرپ  یم  نآ  شخب  تداعس  ماکحا  مالـسا و  ینارون  فراعم  نییبت  هب  هدرک و  تعامج  هماقا  تسا  هدوب  ناشیا  ردپ  دجـسم  هک 
هلصاف رد  دنز ، یم  هیکت  سیردت  یسرک  رب  مق  هسدقم  هزوح  رد  هدومن و  تکرح  مق  دصقم  هب  مود  راب  يارب  لاس 1347 ق 

28 ص :
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ینیمخ ماما  ترضح  ریظن  یگرزب  سوفن  تیبرت  دزادرپ ، یم  یلقن  یلقع و  مولع  میلعت  سیردت و  هب  مق  رد  هک  یلاس  تشه  ای  تفه 
صوصف و حرـش  هموظنم ، رافـسأ و  رب  هوالع  ناـفرع  هفـسلف و  رد  رهاـم  هنازرف و  داتـسا  نیا   (1) ددرگ یم  راد  هدهع  ار  هرـس  سدـق 

(2) داد یم  میلعت  دوخ  نادرگاش  هب  زین  ار  سنُالا  حابصم 

رد لاس  هدزناپ  تدـم  هب  و  درک ، تمیزع  نارهت  هب  موس  راـب  يارب  لاس 1354 ق  رد  مق ، رد  شالت  جـنر و  اهلاس  زا  سپ  تیاـهن  رد 
هام موس  هبنـش  جنپ  زور  رد  ماجنارـس  دـنوش و  یم  لوغـشم  دوخ ، ینید  فئاظو  ماجنا  نید و  ینارون  فراعم  ماکحا و  غیلبت  هب  اجنآ 

(3) .دیدرگ نوفدم  ینسح  میظعلادبع  مرح  رد  حوتفلاوبا  خیش  هربقم  رد  تفاتش و  قح  رادید  هب  رفص 1369 ق 

نادرگاش

نادرگاش

ینیمخ هللا  حور  دیس   - 1

یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس   - 2

ینادمه یلعالم  دنوخآ   - 3

یناردنزام یسوم  دیس   - 4

يریالم نیدلا  باهش   - 5

29 ص :

نامسآ رد  .ج  ص1370 . لوا ، ءزج  زا  مراهچ  مسق  هعیشلا ، مالعا  تاقبط  .ب  . 184 ص185 -  ناروشناد ، هنیآ  .فلا  ك.ر :  . 1 - 1
.135 ص136 -  ییاقشق ، ناخریگناهج  میکح  یناگدنز  .د  ص337 . تفرعم ،

ص111. هیبوبر ، دهاوش  همدقم   . 2 - 2
ص1370. هعیشلا ، مالعا  تاقبط   . 3 - 3
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یضار خیش   - 6

يدزی نسح  ازریم   - 7

يا هرمک  لیلخ  ازریم   - 8

يدمحا نسحدیسریم   - 9

یلمآ مشاه  ازریم   - 10

یتشهب یلعدیس   - 11

يراسناوخ ییافص  یفطصمدیس   - 12

يروطالف داوجلادبع  روسفورپ   - 13

یجرگ مساقلاوبا  رتکد   - 14

سانش قح  هللا  تیآ   - 15

هداز ثدحم  یلع  خیش   - 16

(1) ینیدلاءاهب اضردیس   - 17

دیتاسا

دیتاسا

ینایتشآ نسحدمحم  ازریم   - 1

( هیافک بحاص   ) یناسارخ مظاکدمحمالم  دنوخآ   - 2

يرون هللا  لضف  خیش   - 3

پیترس قازرلادبع  ازریم   - 4

یناهفصا هعیرشلا  خیش   - 5

یلیلخ نیسح  ازریم   - 6
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( کچوک يازریم   ) يزاریش یقتدمحم  ازریم   - 7

30 ص :

.189 صص 190 -  زییاپ 1371 ، رصاعم ، گنهرف  خیرات و  همانلصف  ك.ر :  . 1 - 1
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یقوسراهچ مشاهدمحم  ازریم   - 8

هولج نسحلاوبا  ازریم   - 9

يروکشا ینالیگ  مشاه  ازریم   - 10

( ناشیا ردپ   ) یناهفصا داوجدمحم   - 11

(1)( ناشیا گرزب  ردارب   ) يدابآدیب دهتجم  دمحا  خیش   - 12

تافیلأت

تافیلأت

هرتعلا نآرقلا و   - 1

هعجّرلا نامیالا و   - 2

هرطفلا ناسنالا و   - 3

فراعملا تارذش   - 4

مالسالا مارم   - 5

هیافکلا هیشاح   - 6

نیکلاسلا لزانم   - 7

لهجلا لقعلا و   - 8

هدابعلا ماکحا  یف  هداعسلا  حاتفم   - 9

هصاخ تّوبن  رد  يا  هلاسر   - 10

راحبلا تاحَشَر   - 11

سّمخم تکرش  هلاسر   - 12

هللا همحر  رهاوج  بحاص  دابعلا  هاجن  هلاسر  رب  يا  هیشاح   - 13
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، لماک فراـع  ص1370 و  هعیـشلا ، مالعا  تاـقبط  و  ص111 ، هّیبوبر ، دـهاوش  همدـقم  و  ص184 ، ناروـشناد ، هـنیآ  ك.ر :  . 1 - 1
.يدابآ هاش  موحرم  دیتاسا  تمسق  باتک ، همدقم 
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(1) .هیلع

ینایتشآ سّردم  يدهم  ازریم 

هراشا

ینایتشآ سّردم  يدهم  ازریم 

زا وا  دوشگ  ایند  هب  هدـید  نارهت  رد  هدعقیذ 1306 ق  رد  ، (2) کچوک ازریماقآ  هب  فورعم  رفعج  ازریم  موحرم  دنزرف  يدـهم  ازریم 
رد هک  وا  دـشاب ، یم  راوگرزب  نآ  دـنزرف  وا  یمارگ  ردام  هک  ناس  نیدـب  تسا ، بوسنم  یناـیتشآ  نسحدـمحم  ازریم  هب  رداـم  ثیح 
هک نآ  دوجو  اب  دومن ، ادیپ  ار  دیجم  هللا  مالک  تایآ  توالت  قیفوت  یگلاس  جنپ  رد  دوب  رادروخرب  يراشرس  شوه  زا  تیلوفط  نینس 

بـسک هب  قفوم  یگلاس  هدزناپ  نس  ات  مولع  نیا  هدودـحم  رد  هتخادرپ و  یلقع  یلقن و  یبدا  مولع  لیـصحت  هب  دوب  مک  رایـسب  وا  ّنس 
مولع لیمکت  هب  هولج  نسحلاوبا  ازریم  موحرم  رضحم  رد  یناوج  ّنس  يادتبا  یناوجون و  نینـس  رد  دوش  یم  دیتاسا  يدادعت  زا  هزاجا 

بایفرـش ینالیگ  مشاه  ازریم  یهاشنامرک و  نسح  ازریم  رـضحم  هب  گرزب  سنوم  داتـسا و  نآ  نداد  تسد  زا  اب  دزادرپ ، یم  یلقع 
اجنآ رد  ار  تماـقا  لـحر  لاـس  کـی  تدـم  يارب  هدـش و  اراـخب  یهار  راوگرزب  ود  نآ  زا  تاـضویف  زا  يا  هراـپ  بسک  اـب  دوش  یم 

(3) .دنک یم  ادیپ  لاغتشا  سیردت  هب  هدنکفا و 

ياه هرهب  زا  سپ  زین  اجنآ  رد  دوش  یم  فّرـشم  تایلاع  تابتع  هب  تشادـن  لاـس  زا 21  شیب  زونه  هک  یلاـح  رد  لاس 1327 ق  رد 
یملع يونعم و 

32 ص :

صص 229 و 228 و 159. لماک ، فراع  ص1370 و  هعیشلا ، مالعا  تاقبط   . 1 - 1
.تسا هدوب  موسوم  زین  کچوک  يازریم  هب  تبسانم  نیمه  هب   . 2 - 2

.1366 هیمالسا ، نارهت / / 257 ص258 -  نیرصاعم ، ياملع  خیرات  ینابایخ ، ك.ر :  . 3 - 3
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یمـسر سردم  ناونع  هب  یناوج  نارود  نامه  زا  لاّعف  روش و  اب  میکح  نیا  ددرگ ، یم  زاب  ناریا  هب  دوش  یم  وا  بیـصن  هک  يرایـسب 
شیوخ نادرگاش  تیبرت  هب  يداـمتم  ياـه  لاـس  يارب  هدـیدرگ و  بوسحم   (1) نافرع هفـسلف و  هتـشر  رد  نارهت  رالاسهپـس  هسردم 

مق يوس  هب  دوش  یم  هجاوم  مق  يالـضف  بالط و  بناج  زا  اه  توعد  زا  یجوف  اب  هک  یلاـح  رد  لاس 1365ق  رد  دوش  یم  لوغشم 
زا يرایـسب  دوخ ، ياه  هتخودنا  تامولعم و  يایرد  زا  (2) و  دنک یم  نهپ  مق  هسدـقم  هزوح  رد  ار  سیردـت  طاسب  هدومن و  تکرح 

.دنک یم  باریس  ار  ناهوژپ  شناد 

موس اـب  قباـطم  نابعـش 1372 ق  مهن  هبنـش  جـنپ  زور  حبـص  هقیقد  هدزناـپ  هد و  تعاـس  رد  راـکرپ  ناوترپ و  فوـسلیف  نیا  ماـجنارس 
توکلم هب  وا  دنلب  حور  تسکشب و  ار  نت  سفق  دوب  هتسشن  تلاح  رد  هلبق  هب  ور  وا  یکاخ  مسج  هک  یلاح  رد  هام 1322  تشهبیدرا 

(3) .تسویپ یلعا 

دیتاسا

دیتاسا

يا هشمق  میکح  اضردمحم   - 1

یهاشنامرک نسح  ازریم   - 2

يروکشا مشاه  ازریم   - 3

هولج نسحلاوبا  ازریم   - 4

هیوبیس نیسحلادبع  خیش   - 5

هفسالفلا ناطلس  نیسحدمحم  ازریم   - 6

33 ص :

ص553. ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ   . 1 - 1
.نامه  . 2 - 2

ص394. رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات   . 3 - 3
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( میدق بط  رد  ءابطالا  سیئر   ) ینیئان مساقلاوبا  ازریم   - 7

( دیدج بط  رد  ءابطالا  سیئر   ) ناخ نسحلاوبا  ازریم   - 8

يزاریش ریماقآ  ءامکحلا  دیس   - 9

ءابطالا مظان  ناخ  ربکا  یلع  ازریم   - 10

( ناشیا ردپ   ) رفعج ازریم   - 11

یناقلاط حیسم  خیش   - 12

لوسرلادبعالم دنوخآ   - 13

میرکلادبع دیس  اقآ   - 14

هلودلا مجن   - 15

مّجنم شخب  ناهج  ازریم   - 16

(1) یضایر نیسحدمحم  خیش   - 17

نادرگاش

نادرگاش

: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  لاجم ، نیا  رد  ام  .دومن  تیبرت  ار  يرایسب  نادرگاش  شیوخ  مرگ  سفن  اب  يدهم  ازریم 

يرهطم یضترم  دیهش   - 1

یتبرت ینابر  اضردمحم   - 2

یلمآ هداز  نسح  نسح   - 3

ینارهت ینارعش  نسحلاوبا  ازریم   - 4

ینامزلا بحاص  میهاربا  خیش   - 5

34 ص :
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، نیرـصاعم ياملع  خـیرات  .ج  ص508 . ج3 ، بدـالا ، هناـحیر  .ب  ص483 . رخاـتم ، ياـفرع  اـمکح و  خـیرات  .فـلا  ك.ر :  . 1 - 1
.257 ص258 - 
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یغورف ناخ  نسحلاوبا  ازریم   - 6

یناجنز يوسوم  بلاطوبا  دیس   - 7

يراوزبس یلامک  لضفلاوبا  دیس   - 8

یجرگ مساقلاوبا  رتکد   - 9

یناهفصا دامع  دمحا  رتکد   - 10

سیونشوخ نسحم  نب  دمحا  ازریم   - 11

یناغماد يودهم  دمحا  رتکد   - 12

یعیفش لیعامسا  دیس   - 13

یتشر دامتعا  جاح   - 14

يورشب نسحدمحم   - 15

یناشاک يدابآ  قدنخ  رفعج  خیش   - 16

يدهاز رفعج  خیش   - 17

يدیهش رفعج  دیس   - 18

ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس   - 19

يزیربت سردم  میحرلادبع  ازریم   - 20

يریازج میرکلادبع  خیش   - 21

نشور میرکلادبع  ازریم   - 22

یناجنز ماما  نیدلاّزع  دیس   - 23

یناکرسیوت یناتسلوج  دمحم  نب  دمحم  یلع  خیش   - 24

یعیمس ناویک  اضر  مالغ   - 25
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یناتسدرا یقدنج  لضاف   - 26

یمیرک لضاف   - 27

35 ص :
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يدنرز مظاک  ازریم   - 28

يّرد لالج  دیس   - 29

ینامرک یندم  داوج  دیس   - 30

يزاریش حلصم  داوج   - 31

يدابآ قدنخ  نسح   - 32

ینالیگ یبارتوبا  نیسح  دیس   - 33

ینادمه يرون  نیسح  ازریم   - 34

یناسارخ دیحو  نیسح  خیش   - 35

هدنبات نیسح  ازریم   - 36

یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس   - 37

يدورهاش یلعسابع  خیش   - 38

یناهفصا يروطالف  داوجلادبع  روسفورپ   - 39

يزیشرت همالع   - 40

يدنرز يریبد  یلع  خیش   - 41

ینادمه یلعالم  دنوخآ   - 42

(1) یناجنز یفریص  تشرساناد  ربکا  یلع   - 43

تافیلأت

تافیلأت

( قطنم رد   ) هموظنم حرش  رب  هیشاح   - 1

( هفسلف رد   ) هموظنم حرش  رب  هیشاح   - 2
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دیحوتلا ساسا   - 3

36 ص :

.380 ص394 -  رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات  رهچونم ، اهس ، یقودص  ك.ر :  . 1 - 1
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ءافش رب  هیشاح   - 4

رافسا همجرت   - 5

تاراشا همجرت   - 6

رافسأ رب  هقیلعت   - 7

تاراشا رب  هقیلعت   - 8

مکحلا صوصف  تاقیلعت   - 9

همظتنملا یلآل  تاقیلعت   - 10

سنُالا حابصم  تاقیلعت   - 11

ضیوفتوربج رد  يا  هلاسر   - 12

ءافرع قاذم  هب  نازیم  باتک و  تقیقح  رد  يا  هلاسر   - 13

رمقلا قش  رد  يا  هلاسر   - 14

ینامسج داعم  رد  يا  هلاسر   - 15

یناپمک میکح  هفحت  حرش   - 16

یباص نارمع  ثیدح  حرش   - 17

(1) ظفاح ناوید  تالکشم  حرش   - 18

ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس 

هراشا

ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس 

ناهج هب  هدید  يراکزیهرپ  ملع و  تیب  رد  وا  تسا ، لاس 1315ق  رد  نیوزق  ناتسرهش  رد  دلوتم  میهاربا  دیـس  دنزرف  نسحلاوبا  دیس 
، یقطنم یبدا ، زا  معا  یتامدقم  بتک  لیصحت  هب  رهـش  نامه  هیحلاص  هسردم  رد  دوخ  راوگرزب  ردپ  تایانع  تاهّجوت و  اب  دوشگ و 

، تخادرپ یلوصا  یهقف و 
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ص553. ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ  377 و  ص378 -  نامه ،  . 1 - 1
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ایند قنوررپ  ياـه  هزوـح  زا  یکی  ناـمز  نآ  رد  هک  نارهت  هّیملع  هزوـح  فرط  هب  یملع  لـماکت  روـظنم  هب  بتک  نآ  لـیمکت  زا  سپ 
یبنلادبع خیش  جاح  موحرم  قح  تیآ  سرد  هقلح  رد  لاس 1333ق  رد  درک و  تکرح  دمآ  یم  باسح  هب  یلقع  مولع  رد  ًاصوصخ 

ینباکنت و دمحم  دیس  یناقلاط ، حیـسم  ازریم  جاح  تایآ ، رـضحم  زا  درم  گرزب  نآ  رـضحم  رب  هوالع  نامزمه  درک  تکرـش  يرون 
یم سح  دوخ  دوجو  رد  ار  یلقع  مولع  هب  رفاو  هقالع  هک  اجنآ  زا  درب  اه  هدافتـسا  لوصا  هقف و  تمـسق  رد  يرون  اضردـمحم  خـیش 

دورف نف ، دیتاسا  رگید  یهاشنامرک و  نسح  ازریم  موحرم  ّهلاتم ، میکح  ربارب  رد  ار  بدا  يوناز  تمکح ، هتشر  رد  سّردت  يارب  درک 
.دروآ

، درب يرایسب  ياه  هرهب  یتشر  یلع  خیش  یناجنز و  میهاربا  ازریم  رضحم  زا  زین  هسدنه  بالرطـسا و  تئیه ، مولع  یـضایر ، هتـشر  رد 
مق هیملع  هزوح  دراو  رتشیب  سّردت  نینچ  مه  سیردت و  يارب  دـش  یم  بوسحم  لماک  رهام و  يداتـسا  دوخ  دیـس ، هک  ههرب  نیا  رد 
رد لاس 1340 ق ،)  ) میرکلادـبع خیـش  جاح  تکرب  اب  تسد  هب  مق  هیملع  هزوح  لیکـشت  لاس  اب  دوب  نامزمه  ناشیا  دورو  دوش ، یم 

بنج رد   (1)، درب یم  ینایاش  هدافتـسا  ناـشیا  رـضحم  زا  هدـش و  رـضاح  رادـمان  هیقف  نآ  لوصا  هقف و  سرد  هقلح  رد  اتـسار  نیمه 
لاس 1344 رد  اتسار  نیمه  رد  دزادرپ  یم  بساکم  هیافک و  رافسأ ، هموظنم ، حرش  سیردت  هب  خیش ، جاح  موحرم  سرد  رد  تکرش 

تفرعم ناگنشت  هدز و  هیکت  سیردت  یسرک  رب  زین  مالسلا  اهیلع  هموصعم  ترضح  رسالاب  دجسم  رد  خیش  جاح  تایانع  اب 

38 ص :

ص183. ناروشناد ، هنیآ  279 و  ص281 -  تفرعم ، نامسآ  رد  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  ك.ر :  . 1 - 1
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.دزاس یم  باریس  شیوخ  حیصف  اویش و  نایب  اب  ار 

تمکح هفـسلف و  یهلا ، مولع  جـیورت  رد  یـساسا  هدـمع و  لماوع  زا  یکی  هتـسراو  ملاع  نیا  هک  درک  اعدا  ناوت  یم  هلمج  کـی  رد 
، هظفاـح توق  راشرـس و  شوه  رد  نسحلاوبا  دیـس  دـش ، یم  بوسحم  یلقن  یلقع و  موـلع  رد  راـگزور  غـباون  زا  یکی  (1) و  هیلاعتم

ندوشگ اردصالم و  يارآ  ریـسفت  ریبعت و  رد  دوب  صاوخ  دزنابز  هیاریپ  نودـب  نشور و  نایب  مالک و  تحاصف  اویـش ، فیطل و  ریرقت 
.دوب رادروخرب  رابرپ  زجوم و  یملق  زا  دیفم  یباراف و  دننامه  هتشاد و  يزیگنا  تفگش  تراهم  رافـسأ ، تالـضعم  یملع و  ياه  هرگ 

یناهفـصا و نسحلاوبا  دیـس  يرئاح ، میرکلادبع  خیـش  جاح  ریظن  فرـشا  فجن  ناریا و  رد  تقو  گرزب  عجارم  لاس 1348 ق ، رد 
هب داهتجا  هجرد  ذـخا  زا  سپ  دـنهد ، یم   (2) تیاور لقن  هزاجا  وا  هب  هدومن و  اضما  ار  يو  داهتجا  یهاشدجـسم ، اضردـمحم  خـیش 
هب نیوزق  یناطلـس  دجـسم  رد  زامن  هماقا  تمکح و  لوصا و  هقف و  یلاع  حوطـس  سیردت  اب  لاس  هس  تدم  يارب  هتـشگزاب و  نیوزق 
یم سیردت  هب  نارهت  رد  سپس  هتشگزاب و  مق  هب  یهاتوک  تدم  يارب  لاس 1380 ق  رد  دنک ، یم  میدقت  ار  ینایاش  تامدخ  هعماج 

(3) .دزادرپ

هتفگ و کیبل  نارهت  رهـش  رد  یگلاس  نس 81  رد  ار  قح  يادـن  مرحم 1396 ق  لوا  رد  دـنمناوت  هیقف  ّهلاتم و  فوسلیف  نیا  ماجنارس 
ترضح تیب  لها  همیرک  رهطم  مرح  رسالاب  دجسم  رد  هتفای  لاقتنا  مق  هب  وا  رهطم  رکیپ 

39 ص :

.110 ص111 -  هیبوبر ، دهاوش  همدقم   . 1 - 1
رهپس 1367. داژناضر ، نیسحمالغ  همدقم  حیحصت و  ص7 ، یفسلف ، لئاسر  هعومجم   . 2 - 2

ص86. ج2 ، مرح ، ناگراتس   . 3 - 3
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(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  اهیلع  هموصعم 

دیتاسا

دیتاسا

یهاشنامرک نسح  ازریم   - 1

یناریمش ینارهت  لضاف  جاح   - 2

یمق ناوضر  دومحم  ازریم   - 3

یناجنز یجدیه  دمحمالم   - 4

يرئاح میرکلادبع  خیش  جاح   - 5

یناجنز میهاربا  ازریم   - 6

یتشر یلع  خیش   - 7

یناهفصا یهاش  دجسم  اضردمحم  خیش   - 8

يروکشا مشاه  ازریم   - 9

يزاریشریم دیس   - 10

یناتسکات ربکا  یلع  الم   - 11

یناردنزام يرون  یبنلادبع  خیش   - 12

ینباکنت دمحم  دیس   - 13

يرون اضردمحم  خیش   - 14

یمق ریبک  مساقلاوبا  خیش   - 15

یناقلاط حیسم  ازریم   - 16

(2) یمراط یلع  الم   - 17

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 88 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_40_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_40_2
http://www.ghaemiyeh.com


40 ص :

.279 ص280 -  تفرعم ، نامسآ  رد   . 1 - 1
ص183. ناروشناد ، هنیآ  .ج  . 279 ص288 -  تفرعم ، نامسآ  رد  .ب  ص111 و 105  هیبوبر ، دهاوش  همدقم  .فلا  ك.ر :  . 2 - 2
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نادرگاش

نادرگاش

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هدرک  تیبرت  ار  يرایسب  نادرگاش  لماک  داتسا  نیا 

هرس سدق  ینیمخ  ماما   - 1

یلمآ هداز  نسح  نسح   - 2

يراونا نیدلا  یحم   - 3

يزاریش یضردیس   - 4

يا هعمج  ماما  یفطصم   - 5

یغارچهاش  - 6

يزاریش یبهذ  میکح   - 7

ینک يودهم   - 8

یفشک يدهم  دیس   - 9

يدورگنل نابعش  خیش   - 10

ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس   - 11

يدزی دمحم  دیس   - 12

يراسناوخ یفطصم  دیس   - 13

یعقربم یضترم  دیس   - 14

یمق دمحا  دیس   - 15

ینارهت یفقث  دمحم  ازریم   - 16

41 ص :
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يرون نیسح  ازریم   - 17

ییاضر دمحم  دیس   - 18

یتبرت اضردمحم   - 19

یسیوا نیسحدمحم   - 20

یهاشمرخ مساقلاوبا  ازریم   - 21

ینک يرقاب  يدهم   - 22

یناشاک یماما   - 23

يرادمتعیرش یقتدمحم   - 24

ینانید نیسحمالغ   - 25

هدازدامع نیدلا  مجن   - 26

يا هشمق  نیدلا  ماظن   - 27

رصن نیسحدیس   - 28

يوقت يدهمدمحم  دیس   - 29

ینامیلس يداه  خیش   - 30

داژناضر اضرمالغ   - 31

( ناشیا دنزرف   ) یعیفر نسحم  دیس   - 32

ییابطابط دجملاوذ   - 33

حایس دمحا   - 34

(1) یبارتوبا بارتوبا  دیس   - 35

تافیلأت
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تافیلأت

42 ص :

ص8 و 22 و 21 و 20. یفسلف ، تالاقم  لئاسر و  هعومجم  ص87 و  ج2 ، مرح ، ناگراتس   . 1 - 1
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( یلقع یفسلف و  یمالک ، لئاسم  رد  هناگادج  هلاسر  رب 22  لمتشم   ) لئاسر هعومجم   - 1

.يراوزبس يداه  ّالم  هموظنم  حرش  رب  یشاوح   - 2

.يراوزبس مکحلارارسا  رب  یشاوح   - 3

.يراوزبس ریبک  نشوج  ای  ینسحلا  ءامسالا  حرش  رب  یشاوح   - 4

.اردصالم رافسا  باتک  رب  یشاوح   - 5

.اردصالم رعاشم  باتک  رب  یشاوح   - 6

.اردصالم هیشرع  باتک  رب  یشاوح   - 7

.یلعوب يافش  باتک  رب  اردصالم  تاقیلعت  رب  یشاوح   - 8

.اردصالم یفاک  لوصا  حرش  رب  یشاوح   - 9

.اردصالم بیغلا  حیتافم  رب  یشاوح   - 10

.یلعوب يافش  رب  یشاوح   - 11

.تاراشا حرش  رب  یشاوح   - 12

.یجیهال قازرلادبعالم  ماهلالا  قراوش  رب  یشاوح   - 13

.قازرلادبع الم  دارم  رهوگ  باتک  رب  یشاوح   - 14

.دامادریم تاسبق  رب  یشاوح   - 15

.يزاریش نیدلا  بطق  قارشالا  همکح  حرش  رب  یشاوح   - 16

.يرصیق مکحلا  صوصف  حرش  باتک  همدقم  رب  یشاوح   - 17

.اردصالم هیبوبر  دهاوش  رب  یشاوح   - 18

.اردصالم تایآلا  رارسا  رب  یشاوح   - 19

.قطنم رد  علاطم  حرش  رب  یشاوح   - 20

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 93 

http://www.ghaemiyeh.com


.مالک رد  یجشوق  دیرجت  حرش  رب  یشاوح   - 21

43 ص :
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.يروانف نبا  سنالا  حابصم  رب  یشاوح   - 22

.هالصلا باتک   - 23

.سمخلا باتک   - 24

.جحلا باتک   - 25

.ثرالا باتک   - 26

.حاکنلا باتک   - 27

.قالطلا باتک   - 28

.ررضال هدعاق   - 29

.بساکملا باتک   - 30

.هیمامالا دئاقع   - 31

.يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  هیلمع  هلاسر  رب  یشاوح   - 32

.مانالا هیاده   - 33

.یقثولا هورع  رب  یشاوح   - 34

.جح کسانم  هلاسر   - 35

.دیاقع لوصا  سرد  تاریرقت   - 36

.جحلا رارسا   - 37

.لوصالا هیافک  نیدلج  رب  یشاوح   - 38

.يراصنا خیش  لئاسر  رب  تاقیلعت   - 39

.یناهفصا نسحلاوبا  دیس  هاجنلا  هلیسو  رب  هیشاح   - 40
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.سدیلقا تایطعملا  رب  تاقیلعت   - 42

.رکالا باتک  تالاقم  رب  یشاوح   - 43
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.نآ رد  جردنم  تاثلثم  هرک و  رد  سامم  هعطاقتم و  هیواستم ، هلخادتم ، ریواد  باطقا ، ریاود ، حوطس  رب  یشاوح   - 44

.راصبأ تیفیک  رد  سدیلقا  رظانملا  باتک  رب  یشاوح   - 45

.هکّرحتملا هرکلا  باتک  رب  یشاوح   - 46

.سویسوذواث نکاسملا  باتک  ثحابم  زا  يرایسب  رب  یشاوح   - 47

(1) ینیمغچ حرش  رب  یشاوح   - 48

تاراکتبا

تاراکتبا

رطـس هب  رطـس  تروص  هب  دایز  رایـسب  تقد  اب  ار  یناـفرع  یمـالک و  یفـسلف ، یلقع ، نوتم  یماـمت  هک  ینیوزق  یعیفر  همـالع  موحرم 
هک تسا  رادروخرب  یهجوت  لباق  ياهیروآون  تاراکتبا و  زا  تسا  هتـشاد  لماک  طلـست  ثحابم  یمامت  دوپ  رات و  هب  هدرک و  هعلاـطم 

تروص هب  ار  اهیروآون  نآ  زا  یخرب  ام  هاتوک  راتـشون  نیا  رد  اما  دـبلط  یم  ار  یعیـسو  لاجم  اـهنآ  رد  دورو  دراوم و  نآ  هیلک  ناـیب 
: میوش یم  رکذتم  راو  تسرهف 

رـضاح سفن  ملاع  رد  هک  یجراخ  قیاقح  روص  هک  تسا  رواب  نیا  رب  لوقعم  لقاع و  داحتا  هلئـسم  هرابرد  عماـج  فوسلیف  نیا  فلا :
اهنآ دوجو  دنوش  یم  بوسحم  سفن  دوخ  خنـس  زا  هدوب و  درجم  سفن ، یملع  روص  نیا  دنوش ، یم  هدـیمان  تاذـلاب  لوقعم  دنتـسه 

تـسا يا  هنوگ  هب  لاصتا  هوحن  نیا  ددرگ  یمن  لئاز  سفن  هب  اهنآ  لاصتا  هجو  چـیه  هب  هدوب و  سفن  رهوج  هب  لاصتا  طابترا و  نیع 
داحتا خنس  زا  هن  زین  لوقعم  لقاع و  داحتا  هیضق  دندرگ ، یم  دوبان  زین  روص  نآ  دوخ  هظحل  نامه  رد  دورب  نیب  زا  رگا  هک 
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ضرع مه  زیچ  ود  داـحتا  لـیبق  زا  هن  عون و  دوجو  رد  لـصف  سنج و  داـحتا  ریظن  دـشاب  یم  یتسه  رد  نوگاـنوگ  میهاـفم  یناـعم و 
ناس نیدب  دنوش  یم  عقاو  رگیدکی  لوط  رد  هک  دـشاب  یم  يرما  ود  داحتا  باب  زا  هکلب  تسا ، لاحم  هک  شتآ  بآ و  داحتا  دـننامه 

نادان صخش  ندیدرگ  اناد  دننامه  دیآ  یم  رامش  هب  صقان  دوجو  نآ  یلامک  تروص  يرگید  و  صقان ، دوجو  رد  اهنآ  زا  یکی  هک 
(1) .دشاب یم  لامکتسا  يانعم  هب  هک 

داقتعا هیلع  هللا  همحر  نیهلاتملاردص  رظن  هب  يویند » ندب  اب  ینامسج  داعم  حیحصت   » هلئـسم هرابرد  ینیوزق  یعیفر  همالع  موحرم  ب :
تقرافم زا  سپ  حور  هک  تسا  هدیسر  رواب  نیا  هب  هنیمز  نیا  رد  فلتخم  ياه  کلسم  لقن  زا  سپ  دوخ  یسراف  هلاسر  رد  هتـشادن و 

دسر یم  يا  هجرد  هب  ءاقترا  لامک و  ندومن  یط  زا  سپ  ندب  يویند  يرـصنع و  هدام  هتفرگ و  قلعت  یلاثم  یخزرب و  ندب  هب  ندب  زا 
ءاقترا يرهوج و  تکرح  هجیتن  هک  يورخا  ندـب  هب  یلاثم  ندـب  نامه  اـب  حور  عقاو  رد  هدـش و  اراد  ار  يورخا  ندـب  یگتـسیاش  هک 

ات رگیدکی  ضرع  رد  هن  دنوش  یم  بوسحم  رگیدکی  لوط  رد  ندـب  ود  نیا  هک  ناس  نیدـب  دریگ  یم  قلعت  تسا  يویند  ندـب  ءازجا 
ثیداحا تایآ و  دافم  اب  هک  ینیوزق  همالع  موحرم  هاگدـید  نیا  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  دـیایب ، مزال  ندـب » ود  حور و  کـی   » لاکـشا

تـسا هدـش  دراو  هنیمز  نیا  رد  هک  يرگید  تاـیرظن  زا  رتـمک  یلقع  ثیح  زا  دراد  یناوـخمه  تقباـطم و  داـعم  هب  طوـبرم  یمالـسا 
(2) .تسا هدادن  هئارا  ار  یلماک  عماج و  هاگدید  نینچ  نیشیپ  يامکح  هفسالف و  زا  کی  چیه  تسا و  داریا  لاکشا و  ياراد 

46 ص :
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ینامـسج مه  تمظع ، اب  جارعم  نیا  هک  تسا  دـقتعم  ناشیا  ملـس ، هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  مرکا  ربمایپ  جارعم  مهم  هلئـسم  هرابرد  ج :
هب هجوتم  حور  يداـع  مدرم  زا  یخرب  رد  تسین ، ربارب  صاخـشا  همه  رد  حور  ماـکحا  زا  ندـب  يوریپ  اریز  یناـحور ، مه  تسا  هدوب 
رد یلو  دـیامن ، یمن  نیکمت  نآ  ماکحا  زا  هتخادرپ و  حور  زا  ینامرفان  هب  اـهنآ  ندـب  اـما  دـهاوخ ، یم  ار  نآ  داـجیا  هک  تسا  يرما 

نیا اعّدم  نیا  رب  ام  لیلد  تسا ، سکعرب  عوضوم  ملس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  تبترم  یمتخ  ترضح  رهطم  كرابم و  ندب  صوصخ 
يونعم كارتشا   » هدـعاق ربانب  تفاـی و  ناوت  یمن  رگید  ماـسجا  رد  ار  نآ  ریظن  هدوب و  تفاـطل  تیاـغ  رد  وا  كراـبم  مسج  هک  تسا 

هدوب و حور  يدوجو  قفا  هب  لصّتم  طبترم و  دوجو  هبترم  ثیح  زا  یندـب  ره  قفا  دـیآ  یم  رامـش  هب  یلقع  مهم  دـعاوق  زا  هک  دوجو »
هللا یلـص  مرکا  ربمایپ  حور  ندوب  الاب  رطاخ  هب  ًاصوصخ  دـشاب ، یم  امرفمکح  صخـش  کی  حور  مسج و  نیب  رد  یمیقتـسم  بسانت 

تکرح اب  زین  وا  كرابم  ندب  اهنامـسآ ، توکلم و  هب  حور  جورع  ضحم  هب  ناشدوخ  ندـب  رب  وا  لماک  طلـست  ملـس و  هلآ و  هیلع و 
(1) .تسا هتفای  جورع  الاب  ملاوع  نامه  هب  ینامسج 

ییابطابط نیسحدمحم  دیس 

هراشا

ییابطابط نیسحدمحم  دیس 

یتامدقم و مولع  لیـصحت  هب  اجنامه  رد  دوشگ و  يدام  ناهج  هب  هدـید  زیربت  رد  يرمق  هجحلا 1321  يذ  رخآ  رد  ییابطابط  همـالع 
هب ملع  لیصحت  يریگدای و  رد  تجامس  راکتشپ و  تخادرپ  يوزوح  حوطس 

47 ص :
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هـشیمه نم   » دـیوگ یم  وا  دوخ  دروم  نیمه  رد  دومن  اتـسار  نیا  رد  فرـص  ار  دوخ  رمع  مامت  هک  دوب  نایامن  وا  دوجو  رد  يا  هنوگ 
مدش و یم  نتـشون  هعلاطم و  لوغـشم  حبـص  هب  ات  دوب  هاتوک  اهبـش  نوچ  لصف  ود  نآ  رد  اریز  مدیـشک  یم  ار  ناتـسبات  راهب و  راظتنا 

دوب هدشن  يرپس  وا  فیرـش  رمع  زا  لاس  هس  تسیب و  زا  شیب  هک  یلاح  رد  يرمق  لاس 1344  رد  متخادرپ » یم  تحارتسا  هب  اـهزور 
یـضاق یلعدیـس  نوـچمه  یگرزب  دـیتاسا  رـضحم  زا  رورپ  ملاـع  راـید  نآ  رد  لاـس  هد  تدـم  يارب  درک  ترجه  فرـشا  فـجن  هب 

هدرب و یناوارف  ياه  هرهب  ینیئان  نیسح  ازریم  یناپمک و  نیسحدمحم  یناهفصا ، نسحلاوبا  دیس  يا ، هبوکداب  نیسح  دیـس  ییابطابط ،
.تفای تسد  یلمع  یملع و  تالاقم  هب 

(1) دومن تکرح  مق  يوس  هب  فیلأت  قیقحت و  سیردت ، هب  لاغتـشا  لاس  کی  زا  سپ  درک و  تعجارم  زیربت  هب  يرمق  لاس 1354  رد 
رامـش هب  عّیـشت  ناهج  یملع  ياه  هزوح  نیرتگرزب  زا  هدش و  بوسحم  یلقن  یلقع و  مولع  سیردت  زکرم  مق  رهـش  هک  نامز  نآ  رد 

تاضافا سیردت و  طاسب  زین  غورف  رپ  هراتس  نیا  دوب  هداد  ياج  دوخ  رد  ار  داتسا  هوژپ و  شناد  رازه  شـش  هک  يا  هنوگ  هب  دیآ  یم 
شرتسگ سیـسأت و  رد  وا  دـش ، اریذـپ  سوفن  شرورپ  هداـمآ  (2) و  دوـمن نهپ  یلقع  یلقن و  موـلع  رد  ار  شیوـخ  يوـنعم  یملع و 

روشک هیملع و  ياه  هزوح  يارب  ار  وا  لاـعتم  دـنوادخ  هک  دوب  یهلا  فطل  کـی  هنومن  ریخا  رـصع  رد  عّیـشت  بتکم  ینارون  فراـعم 
.تشاد ینازرا  ناریا  یمالسا 

48 ص :
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رد لوصا  هقف و  یـسرک  یمرگو  عّونت  رطاـخ  هب  ناـشیا  دوخ  فارتـعا  هب  اـما  درک  یم  سیردـت  ار  موص  ثحبم  مق  هب  دورو  ودـب  رد 
هتـشر رد  هتـشادرب و  تسد  هقف  سیردت  زا  تاداقتعا ، لوصا  ریـسفت و  ریظن  مولع  زا  یخرب  سیردت  یـسرک  ندوب  یلاخ  مق و  هزوح 

رد  ) ینیمغچ حرـش  دنا  هدرب  مان  نآ  زا  ناشیا  دوخ  هک  يدراوم  زا  یکی  دـندومن  زاغآ  هزوح  هب  ار  شیوخ  تامدـخ  زاین  دروم  ياه 
.مدرک یم  سیردت  ار  نآ  مدمآ  مق  هب  زیربت  زا  هک  لئاوا  رد  دنا  هتفگ  هک  تسا  تئیه ) ملع 

ءاّشم و تمکح  رد  یلقن ، مولع  رد  مه  دوب  هدیـسر  داهتجا  هجرد  هب  یلقع  مولع  رد  مه  هک  ریبک  فوسلیف  هتـسراو و  دنمـشیدنا  نیا 
اب لیـصحت  نیح  رد  وا  تشاد  یهاگآ  طلـست و  قارـشا  ءاّشم و  راکفا  رارـسا  قیقد و  تاکن  رب  دوب و  دـنمناوت  يرظن  بحاص  قارـشا 

تیّدـج شالت و  لها  ود  ره  یلمع ، نافرع  دـُعب  رد  دوب  ثحب  مه  سرد و  مه  یهلا  نسحدـمحم  دیـس  موحرم  دوخ  راوگرزب  ردارب 
زا  (1)، دـندرک یم  هدـهاشم  اـهنآ  یقیقح  روـص  اـب  ار  صاخـشا  زاـب و  اـهنآ  يود  ره  یخزرب  مشچ  ریـسم ، رد  هک  اجنادـب  اـت  هدوـب 

یـسررب دروم  نآرق ، هب  نآرق  ریـسفت  تروص  هب  ار  فیرـش  نآرق  لاس ، تسیب  تدـم  رد  هک  سب  نیمه  هنازرف  ملاـع  نیا  تاراـختفا 
زا هتـشگ و  بوسحم  هیملع  ياه  هزوح  شناد و  ملع و  ملاع  رخف  هیاـم  هک  تشاذـگ  ياـج  رب  دوخ  زا  ار  يرثا  ناـنچ  نآ  داد و  رارق 

داتسا نیا  تسا ، نافرع  ناهرب و  لقع ، رکف ، قشع ، ملع ، اپارس  هدرک  شوارت  ناشیا  ملق  زا  هچنآ  .دیآ  یم  رامـش  هب  نرق  هنومن  بتک 
همالع هک  تسا  هدوب  ّقفوم  يا  هنوگ  هب  شیوخ  سفن  بیذهت  رد  قالخا  گرزب 
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اب مدوب و  وا  فیرش  رضحم  رد  لاس  هدفه   » دیوگ یم  وا  هبنج  نیا  فیـصوت  رد  ناشیا  راوگرزب  نادرگاش  زا  یکی  یلمآ  هداز  نسح 
« .دوب شیوخ  نانخس  بقارم  رایسب  وا  مدینشن  وا  زا  يوغل  فرح  مدیدن ، وا  زا  يوغل  راک  اما  متشاد  سنا  وا 

ناـبآ 1360  24  ) يرمق مارحلا 1402  مرحم  مهدـجیه  هبنـشکی  حبـص  رد  یهلا  موـلع  جاّوـم  ياـیرد  هنئمطم و  سفن  نـیا  ماـجنارس 
ترضح رسالاب  دجسم  رد  مرحم  مهدزون  هبنشود  زور  رهظ  رد  تفگ و  کیبل  مق  رهـش  رد  ار  شیوخ  بوبحم  قلاخ  يادن  یـسمش )

.داب ورهر  رپ  شهار  داش و  شحور   (1) .دیمرآ كاخ  رتسب  رد  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف 

دیتاسا

دیتاسا

ییابطابط یضاق  یلع  دیس   - 49

يا هبوکداب  نیسحدیس   - 50

یناهفصا نسحلاوبا  دیس   - 51

یناپمک نیسحدمحم   - 52

ینیئان نیسح  ازریم   - 53

(2) يراسناوخ مساقلاوبا  دیس   - 54

نادرگاش

نادرگاش

یخرب دنوش ، یم  بوسحم  تفرعم  ملع و  صخاش  ياه  هرهچ  زا  اه  نآ  همه  هک  هدرک  تیبرت  ار  يرایـسب  نادرگاش  لماک  ملاع  نیا 
نآ زا 

50 ص :
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: زا دنترابع  ناگراتس 

ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس   - 55

یلمآ هداز  نسح  نسح   - 56

یلمآ يداوج  هللادبع   - 57

يرهاظم نیسح   - 58

يدزی حابصم  یقتدمحم   - 59

ینایبرش دیمحلادبع   - 60

یناجنز نیدلاّزع  دیس   - 61

ینانید يراصنا  ییحی   - 62

ینادمه حتفم  دمحم  دیهش   - 63

ینارهط همالع   - 64

(1) يرهطم یضترم  دیهش   - 65

تافیلأت

تافیلأت

( دلج  20  ) نازیملاریسفت  - 66

مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا   - 67

اردصالم رافسا  رب  هیشاح   - 68

همکحلا هیاهن   - 69

همکحلا هیادب   - 70

نبرک داتسا  اب  تابحاصم   - 71

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 103 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_51_1
http://www.ghaemiyeh.com


یمالسا تموکح  رد  يا  هلاسر   - 72

51 ص :

.358 ص360 -  رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات   . 1 - 1
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لعف هوق و  رد  يا  هلاسر   - 73

هیافک هیشاح   - 74

تاذ تابثا  رد  يا  هلاسر   - 75

تافص رد  يا  هلاسر   - 76

لاعفا رد  يا  هلاسر   - 77

طئاسو رد  يا  هلاسر   - 78

ایندلا لبق  ناسنالا  هلاسر   - 79

ایندلا یف  ناسنالا  هلاسر   - 80

ایندلا دعب  ناسنالا  هلاسر   - 81

توبن رد  يا  هلاسر   - 82

تیالو رد  يا  هلاسر   - 83

تاّقتشم رد  يا  هلاسر   - 84

ناهرب رد  يا  هلاسر   - 85

هطلاغم رد  يا  هلاسر   - 86

لیلحت رد  يا  هلاسر   - 87

بیکرت رد  يا  هلاسر   - 88

تارابتعا رد  يا  هلاسر   - 89

تاماقم توبن و  رد  يا  هلاسر   - 90

قیلعتسن طخ  مسر  رد  هموظنم   - 91

هیهلالا هفسلفلا  یلع و   - 92
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مالسا رد  نآرق   - 93

مالسا رد  هعیش   - 94

52 ص :
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تابتاکم ود  نیب  تامکاحم   - 95

(1) .یملع تالجم  رد  هرشتنم  یملع  تالاقم  زا  يرایسب   - 96

ینیمخ يوسوم  هللا  حور  دیس 

هراشا

ینیمخ يوسوم  هللا  حور  دیس 

یس اب  ربارب  يرمق  یناثلا 1320  يدامج  متـسیب  رد  هک  دشاب  یم  يوسوم  یفطـصمدیس  هللا  تیآ  موحرمدنزرف  نیرخآ  هللا  حوردیس 
دیـس هک  دوب  هدـشن  يرپـس  وا  رمع  زا  هاـم  جـنپ  زا  شیب  زونه  دوشگ  اـیند  هب  هدـید  نیمخ ، ناتـسرهش  رد  یـسمش  رویرهـش 1281 ما 

هقطنم دیلپ  رارـشا  نیناوخ و  زا  یکی  طسوت  دوب  اراد  ار  نآ  هدودحم  نیمخ و  هقطنم  یملع  تسایر  هک  ناشیا  یمارگ  ردپ  یفطـصم 
شیوخ روـالد  همع  رجاـه و  وناـب  شراوگرزبرداـم  لّـفکت  تحت  ار  یناوجون  یکدوـک و  نارود  هللا  حور  دیـس  دیـسر ، تداهـش  هب 

.تشگ مورحم  زین  ود  نآ  دوجو  تمعن  زا  یگلاس  هدزناپ  رد  دینارذگ و  مناخ  هبحاص 

اجنآ رد  هدرک و  ترجه  كارا  هیملع  هزوح  هب  یسمش  لاس 1298  رد  تفرگ ، ارف  ار  یتامّدقم  یبدا و  مولع  زا  یتمسق  نیمخ  رد  وا 
بجر هام  رد  ینعی  يرئاح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  موحرم  تکرب  رپ  ترجه  زا  سپ  یکدـنا  هک  نآ  اـت  تخادرپ  لیـصحت  همادا  هب 

مولع تالیـصحت  لـحارم  لـیمکت  نمـض  داـهن و  اـپ  مق  هسدـقم  هزوح  هب  دوب  طاـشناب  ناوـج و  يا  هبلط  هک  یلاـح  رد  يرمق   1340
هکنانچ  (2) دومن فرـص  نیهلاتملاردـص  موحرم  بتک  ملعت  میلعت و  رد  ار  شیوخ  تصرف  نیرتـشیب  اـجنآ ، دـیتاسا  دزن  رد  يوزوح 

هسردم نکاس  هک  ینامز  رد  بناج  نیا  : » دیوگ یم  ناشیا  دوخ 

53 ص :

.113 ص115 -  ییابطابط ، همالع  هماندای  44 و  ص45 -  تفرعم ، نامسآ  رد   . 1 - 1
.14 ص16 -  يرادیب ، ثیدح  185 و  ص186 -  ناروشناد ، هنیآ   . 2 - 2
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جراخ هسردم  زا  لّهأت  رطاخ  هب  یـسمش )  1308  ) يرمق لاس 1348  رد  مدرک و  یم  سیردت  ار  هفـسلف  اهتدـم  مدوب  مق  يافـشلاراد 
(1)« .مدش

هدرکن و ءاـفتکا  هفـسلف  لوـصا و  هقف و  سورد  يریگداـی  هب  اـهنت  هک  دـش  ثعاـب  ناوـج  فوـسلیف  نـیا  رگوجتـسج  گرزب و  حور 
دیتاسا دزن  رد  برغ  هفـسلف  یفاوق و  ضورع و  قـالخا ، یناـفرع ، مولع  تئیه ، تایـضایر ، يریگارف  هب  اـهنآ ، يریگارف  اـب  ناـمزمه 

(2) .دزادرپب تقو  گرزب 

اب رمع  زا  لاـس  هک 28  یلاـح  رد  يرمق  لاس 1348  زا  لبق  ات  هک  دوب  يا  هنوگ  هب  ناـفرع  هفـسلف و  سیردـت  رما  رد  ناـشیا  تیقفوم 
تروص هب  ار  نآ  زا  ییاـه  شخب  و  رهاوـج ) ضارعا و  ثحاـبم  زا  ریغ  هب   ) رافـسا هرود  کـی  دوـب  هدرکن  يرپـس  ار  شیوـخ  تکرب 

سنالا و حابصم  صوصف و  حرش  زین ، یلمع  يرظن و  نافرع  هزوح  رد  هدومن و  سیردت  ار  هموظنم  حرـش  هرود  هس  زا  شیب  رّرکم و 
ات تسا  هتخاس  دـنم  هرهب  شیوخ  یـسدق  سافنأ  زا  ار  يدودـحم  عمج  هداد و  دای  یـصوصخ  تروص  هب  اـهلاس  ار  نیرئاـسلا  لزاـنم 

(3) .دنا هتشادن  یعالطا  سنُا  تاسلج  نآ  ّتیعضو  ّتیفیک و  زا  زین  ناشیا  گرزب  نادرگاش  زا  يرایسب  هک  اجنادب 

فیلأت راگزور  رد  ...و  نافرع  هفـسلف و  مولع  نیـصّصختم  زا  : » دسیون یم  درمگرزب  نیا  فیـصوت  ياتـسار  رد  ملق  نابحاص  زا  یکی 
1340  ) درذـگ یم  هرود  نآ  زا  لاس  یـس  بیرق  هک  نونکا  یلو  دـندوب  ینیمخ  هللا  حور  اقآ  جاح  ماقم  یلاـع  دنمـشناد  باـتک ، نیا 

ترضح تهاقف  ترهش  یسمش )

54 ص :

ص183. ج3 ، ماما ، هفیحص   . 1 - 1
ص18. يرادیب ، ثیدح   . 2 - 2

.1381 هرس / سدق  ماما  راثآ  میظنت  رشن و  هسسؤم  ص12 / ج1 ، هفسلف ، تاریزعت  ینغلادبع ، دیس  یلیبدرا ، ك.ر :  . 3 - 3
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(1) .دنیآ یم  رامش  هب  دیلقت  عجارم  هلمج  زا  هدش و  ریگملاع  هل  مظعم 

تمکح هفسلف و  سیردت  زا  دوخ  فیرش  رمع  زا  يا  ههرب  رد  تسا  هتـشاد  هک  یناوارف  یقالخا  لوصا و  یهقف ، قوذ  اب  ینیمخ  ماما 
دنم هرهب  شیوخ  ترارح  رپ  اویش و  نایب  زا  ار  يرایسب  يالضف  دهد و  یم  لیکشت  لوصا  هقف و  زا  ار  یمیظع  هزوح  هتـشادرب ، تسد 

يریثک عمج  تسناوت  دوب  يزیربت  یکلم  ياقآ  داوج  ازریم  لماک  فراع  قالخا و  گرزب  داتـسا  ناگتفای  تیبرت  زا  هک  وا  دزاـس  یم 
زین ناـس  نیدـب  هتخاـس و  اـیهم  یمالـسا  هعماـج  هب  تمدـخ  هیملع و  ياـه  هزوـح  هرادا  يارب  ار  تفرعم  یهلا و  قـالخا  ناگنـشت  زا 

(2) .دهد هئارا  هیملع  ياه  هزوح  هب  ار  ینایاش  تامدخ 

عییـشت اـب  وارهطم  مسج  تفاتـش و  شیوخ  دوـبعم  ياـقل  هب  دادرخ 1368  مهدزیـس  رد  عماـج  فوـسلیف  رهد و  هنازرف  نـیا  ماـجنارس 
.دش هدرپس  كاخ  هب  نارهت  يارهز  تشهب  رد  ینویلیم 

نادرگاش

نادرگاش

ریغ لکـشم و  يرما  ناشیا  سیردـت  گرزب  ياه  هقلح  دوجو  اب  ینیمخ  ماما  ترـضح  نادرگاش  مامت  یماـسا  رکذ  هک  تسین  یکش 
: مینک یم  نایب  ار  اهنآ  زا  یخرب  مان  اهنت  لاجم  نیا  رد  ام  دشاب ، یم  مزال 

ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس   - 97

ردص اضر  دیس   - 98

يرهطم یضترم  دیهش   - 99

55 ص :

ص43. ناروشناد ، هنیآ   . 1 - 1
.362 ص364 -  رخافم ، يافرع  امکح و  خیرات  ص110 و  هّیبوبر ، دهاوش  همدقم   . 2 - 2

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 109 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_55_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_55_2
http://www.ghaemiyeh.com


یتشهب رتکد  دیهش   - 100

يدزی يرئاح  يدهم  رتکد   - 101

یلمآ يداوج  هللادبع   - 102

يدزی حابصم  یقتدمحم   - 103

يرهاظم نیسح   - 104

یلیبدرا ینغلادبع  دیس   - 105

يدزی دمحم   - 106

ینارکنل لضاف  دمحم   - 107

يزاریش مراکم  رصان   - 108

يرون نیسح  ازریم   - 109

(1) یعناص فسوی   - 110

دیتاسا

دیتاسا

ءاملعلاراختفا دومحم  ازریم   - 111

ینیمخ یفجن  اضر  ازریم   - 112

يدرجورب دمحم  یلع  خیش   - 113

یناگیاپلگ دمحم  خیش   - 114

یکارا سابع  اقآ   - 115

هدیدنسپ یضترم  دیس   - 116

بیدا یلعدمحم  ازریم   - 117
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يراسناوخ یقتدمحم  دیس   - 118

56 ص :

يرادیب ص20. ثیدح  15 و  ص16 -  ج1 ، ینیمخ ، ماما  هفسلف  تاریرقت  362 و  ص364 -  رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات   . 1 - 1
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یناشاک یبرثی  یلع  دیس   - 119

يرئاح میرکلادبع  خیش   - 120

ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس   - 121

يدزی یمکح  ربکا  یلع  ازریم   - 122

یناهفصا یهاشدجسم  اضردمحم  خیش   - 123

يزیربت یکلم  داوج  ازریم  جاح   - 124

(1) يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریم   - 125

تافیلأت

تافیلأت

رحس ياعد  حرش   - 126

یمق دیعس  یضاق  هیوضر  دئاوف  رب  هقیلعت  حرش  رب  هیشاح   - 127

لهج لقع و  دونج  ثیدح  حرش   - 128

هیالولا هفالخلا و  یلا  هیادهلا  حابصم   - 129

مکحلا صوصف  حرش  رب  هیشاح   - 130

سنُالا حابصم  رب  هیشاح   - 131

ثیدح لهچ  حرش   - 132

هولصلا ّرس   - 133

هولصلا بادآ   - 134

هللاءاقل هلاسر   - 135

57 ص :

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 112 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_57_1
http://www.ghaemiyeh.com


، تـفرعم نامــسآ  رد  .ج  ص612 .  ناریا ، مالــسا و  لـباقتم  تامدـخ  .ب  ص111 ؛ هیبوـبر ، دـهاوش  همدـقم  .فـلا  ك.ر :  . 1 - 1
.16 ص18 -  يرادیب ، ثیدح  .س  ص10 ؛ ج1 ، ینیمخ ، ماما  هفسلف  تاریرقت  .د  ص327 ؛
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رافسأ رب  هیشاح   - 136

رارسالا فشک   - 137

( دلج ود   ) هیافکلا یلع  هقیلعتلا  یف  هیادهلاراونا   - 138

ررضلا یفن  هدعاق  یف  رردلا  عیادب   - 139

باحصتسالا هلاسر   - 140

حیجارتلا لداعتلا و  یف  هلاسر   - 141

دیلقتلا داهتجالا و  هلاسر   - 142

( دلج  2  ) لوصالا ملع  یلا  لوصولا  جهانم   - 143

هدارالا بلطلا و  یف  هلاسر   - 144

هیقتلا یف  هلاسر   - 145

کلم نم  هدعاق  یف  هلاسر   - 146

هرمقملا یلایللا  یف  رجفلا  نییعت  یف  هلاسر   - 147

یلامجا ملع  عورف   - 148

لوصا ملع  عوضوم   - 149

هینیوکتلا یلع  هیعیرشتلا  للعلا  لیزنت   - 150

هثدحتسم لئاسم  تاریرقت   - 151

( دلج  4  ) هراهطلا باتک   - 152

یقثولا هورعلا  یلع  هقیلعت   - 153

( دلج  2  ) همّرحم بساکم   - 154

هاجنلا هلیسو  یلع  هقیلعت   - 155
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دابعلا هاجن  هلاسر   - 156

ثرا هلاسر  رب  هیشاح   - 157

58 ص :
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يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ  لوصا  سرد  تاریرقت   - 158

هولصلا یف  للخلا  باتک   - 159

( هیقف تیالو   ) یمالسا تموکح   - 160

ربکا داهج   - 161

دمح هروس  ریسفت   - 162

رعش ناوید   - 163

ینافرع ياه  همان   - 164

تاءاتفتسا  - 165

(1) تولاجلا سأر  ثیدح  حرش   - 166

یتشر یققحم  دمحم 

هراشا

یتشر یققحم  دمحم 

دلوتم ناـجیهال  رهـش  رد  يرمق  لاـس 1328  رد  شیوخ  رـصع  راـکزیهرپ  یقّتم و  نادرم  زا  یناـجیهال  مظاـک  ازریم  اـقآ  دـنزرف  يو 
.دیدرگ

هب يرمق  لاس 1351  رد  ناسارخ  نارهت و  تشر ، هّطخ  رد  دـیدج  میدـق و  مولع  زا  یتمـسق  لیـصحت  ملپید و  كردـم  ذـخا  زا  سپ 
سپ هک  تسا  مّلـسم  اما  دشاب  یمن  نیب  رد  یناشن  مان و  ناشیا  حطـس  نارود  مرتحم  دیتاسا  یماسا  زا  .درک  ترجه  مق  هسدقم  هزوح 
جراخ هرود  ندینارذگ  يارب  (2) و  هدرب ینایاش  ياه  هرهب  ینارهت  بیداو  یفجن  نیدلا  باهش  دیس  موحرم  رضحم  زا  مق  هب  دورو  زا 

رد یهاتوک  فقوت  خیش  جاح  تلحر  زا  سپ  .دیدرگ  بایفرش  يرئاح  میرکلادبع  خیش  یمظعلا  هللا  تیآ  رضحم  هب 

59 ص :

ءزج زا  مود  مسق  هعیشلا  مالعا  تاقبط  362 و  ص364 -  رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات  216 و  ص242 -  يرادیب ، ثیدح   . 1 - 1
ص789. لوا ،

ص257. ج2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  311 و  ص312 -  ناروشناد ، هنیآ   . 2 - 2
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(1) دومن ایهم  مق  هیملع  هزوح  رد  یضایر  تئیه و  کیزیف ، ریظن  یعیبط  مولع  هفـسلف و  سیردت  يارب  ار  دوخ  هدومن و  دزی  نادمه و 
یمظعلا هللا  تیآ  موـحرم  رظن  هک  يو  سیردـت  کبـس  تشاد ، اور  هیملع  هزوـح  هعماـج و  هـب  ار  یناـیاش  تامدـخ  اتـسار  نـیا  زا  و 

وا زا  هداـهن و  ورف  بدا  يوـناز  ردـقنارگ  فوـسلیف  نیا  ربارب  رد  يرایـسب  يالـضف  هک  دوـب  يوـحن  هـب   (2) درک بـلج  ار  يدرجورب 
.دندرک هدافتسا 

دـصقم هب  ار  ناریا  يدرجورب  ياـقآ  موحرم  تقو  عـجرم  فرط  زا  يرمق  لاـس 1375  رد  دوب  رادروخرب  یـصاخ  ّتیباذـج  زا  هک  وا 
باتزاب یجراخ ، نابز  هملاکم  رب  وا  طلـست  ناشیا و  يالاو  تیـصخش  ّتیعماج  رطاخ  هب  ترجه  نیا  دومن  كرت  ناـملآ  گروبماـه 
گرزب دجـسم  ثادـحا  گنلک  ناشیا  هلیـسوب  يرمق )  1379  ) یسمش لاـس 1338  رد  تشاد  تقو  ياـه  هماـنزور  رد  يا  هدرتـسگ 

ناملآ زا  يرمق  لاس 1383  رد  مالـسا  نیبم  نید  فراعم  غیلبت  ریگیپ و  شالت  لاـس  تشه  زا  سپ  وا  دـش ، هدز  نیمز  هب  گروبماـه 
(3) .داد همادا  یگدنز  هب  مق  رد  دوخ  فیرش  رمع  رخآ  ات  هدومن و  تعجارم 

یم هدـهاشم  ناـشیا  درگاـش  ناوـنع  هب  يدزی  حابـصم  هللا  تیآ  ماـن  اـهنت  دـشاب و  یمن  تسد  رد  يراـمآ  وا ، نادرگاـش  زا  هنافـسأتم 
(4) .دوش

رمع زا  لاس  زا 61  شیب  هک  یلاح  رد  هیامنارگ  فوسلیف  نیا  ماجنارس 

60 ص :

.311 ص312 -  ناروشناد ، هنیآ   . 1 - 1
ص12. ج3 ، مرح ، ناگراتس   . 2 - 2

ص95. ناروشناد ، هنیآ   . 3 - 3
.1382 تیالو ، وترپ  تاراشتنا  مق / ص92 و 22 / يدزی ، حابصم  هللا  تیآ  همان  یگدنز  یقتدمحم ، یمالسا ، ك.ر :  . 4 - 4
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.دیدرگ نوفدم  مق  نیسحوبا  ناتسربق  رد  تسب و  ورف  ناهج  زا  مشچ  یبلق  هتکس  رثا  رد  دوب  هدشن  يرپس  وا  تکرباب 

دیتاسا

دیتاسا

ینادمه دمحم  ازریم   - 167

يراسناوخ یقتدمحم  دیس   - 168

يرئاح میرکلادبع  خیش   - 169

یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس   - 170

ینارهت بیدا   - 171

ینارهت سابع  خیش   - 172

یلمآ هداز  نسح  نسح 

هراشا

یلمآ هداز  نسح  نسح 

یبوخ هب  ار  نآرق  یمامت  یلاسدرخ  رد  دیدرگ و  دلوتم  يوقت  نامیا و  اب  یتیب  رد  لمآ و  ناتـسرهش  رد  یـسمش  لاس 1307  رد  يو 
شـش تدم  يارب  هتفای و  هار  رهـش  نامه  رد  یناحور  هیملع  هسردم  هب  يرمق ) اب 1363  ربارب   ) یسمش هاـمرهم 1323  رد  تفرگ  ارف 

هب یتامدقم  هیلوا و  تالیصحت  نارود  رد  هک  دش  ثعاب  وا  راشرس  شوه  الاو و  تمه  تخادرپ ، یملع  تالیـصحت  هب  اجنآ  رد  لاس 
رد هدمآ و  نارهت  هب  لاس 1329  هام  رویرهش  رد  دزادرپب ، دوب  هتفرگ  ارف  شیوخ  دیتاسا  دزن  ار  اهنآ  لبق  يدنچ  هک  ار  یبتک  سیردت 

.دزادرپ یم  لوصالا  نیناوق  باتک  یمامت  هعمل و  حرش  زا  هدنامیقاب  يریگارف  هب  اجنآ  رد  هدیزگ و  تماقا  حتفلاوبا  جاح  هسردم 

61 ص :
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هب ناـشیا  دزن  رد  لاـس  هد  تدـم  يارب  داتـسا ، نآ  شریذـپ  يا و  هـشمق  یهلا  يدـهم  ازریم  داتـسا  هـب  ناوارف  رارــصا  اـب  نآ  زا  سپ 
اردصالم رافسا  موس  دلج  رخآ و  ات  مراهچ  طمن  زا  خیش  تاراشا  رب  یـسوط  ققحم  حرـش  نآرق ، ریـسفت  هموظنم ، تمکح  يریگدای 

یملع و ياـه  هتخودـنا  لـیمکت  يارب  يا  هشمق  یهلا  موـحرم  رـضحم  زا  يریگ  هرهب  راـنک  رد  ءاـنثا و  نـیمه  رد  .دزرو  یم  لاغتـشا 
...و ینارعـش  نسحلاوبا  ازریم  ریظن  رگید  گرزب  دـیتاسا  ربارب  رد  ار  بدا  يوناز  لاس  هدزیـس  تدـم  يارب  شیوخ  ینید  تالیـصحت 

خیـش يافـش  زا  باتک  دنچ  رافـسا ، رثکا  مالکلارهاوج ، بتک  زا  يدادـعت  هیافک ، لئاسر ، باتک  مامت  يریگدای  يارب  هدروآ و  دورف 
.دوش یم  بایفرش  ناشیا  رضحم  هب  یلقع  مولع  فلتخم  ياه  هتشر  رد  رگید  بتک  زا  یخرب  سیئرلا و 

هدفه تدـم  هب  هدرک و  كرت  مق  هسدـقم  هزوح  دـصقم  هب  ار  نارهت  يرمق ) یلوالا 1382  يدامج   ) یـسمش لاس 1342  هاـمرهم  رد 
خیـش يافـش  قطنم  ناهرب  دعاوقلا ، دیهمت  باتک  ملع ، يایرد  نآ  زا  دـنک و  یم  ادـیپ  ار  ییابطابط  همالع  رـضحم  كرد  قیفوت  لاس 

.دریگ یم  ارف  ار  یسلجم  همالع  راونالاراحب  زا  ییاه  تمسق  رافسا و  مهن  دلج  سیئرلا ،

ترـضح تیب  لها  همیرک  راوج  رد  درذـگ  یم  لاس  لهچ  هک  نونکاـت  مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  خـیرات  زا  یلمآ  هداز  نسح  همـالع 
رافسا دننامه  ینافرع  یفسلف و  فلتخم  بتک  نداد  دای  فرـص  ار  يرایـسب  ياهلاس  هدیزگ و  ناکـسا  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف 

(1) .تسا هتخادرپ  ...و  تئیه ، یضایر و  نونف  دعاوقلادیهمت ، صوصف ، ءافش ، اردصالم ،

62 ص :

.405 ص436 -  تفرعم ، نامسآ  رد  ك.ر :  . 1 - 1
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دیتاسا

دیتاسا

يورغ دمحم   - 173
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یلمآ یقتدمحم   - 185
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تافیلأت
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نایبصلا باصن  حیحصت   - 189

63 ص :

ص436 و 426 و 425 و 415. نامه ،  . 1 - 1
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یلمآ يداوج  هللادبع 

هراشا

یلمآ يداوج  هللادبع 

یسمش لاس 1312  رد  دشاب ، یم  لمآ  ناتـسرهش  روهـشم  ظاعو  زا  یقتم و  دهاز و  ياه  هرهچ  زا  یلمآ  نسحلاوبا  ازریم  دـنزرف  يو 
هزوح دراو  شیوخ  راوگرزب  ردـپ  داهنـشیپ  اب  لاس 1325  رد  ییادـتبا  تالیـصحت  ندـنارذگ  زا  سپ  دوشگ ، ایند  هب  هدـید  لمآ  رد 

مرتحم و دیتاسا  رضحم  زا  رویرهش 1329  ات  لاس  راهچ  تدم  يارب  دش  رهش  نامه  عماج  دجسم  هیملع 
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هب لاس 1330  رد  تخادرپ ، لیـصحت  همادا  هب  یمـشاه  دجـسم  هسردم  رد  زین  یهاتوک  تدم  دیدرگ و  دنم  هرهب  هزوح  نآ  دـنمناوت 
باتک هدنکفا و  تماقا  لحر  لاس  جنپ  زین  اجنآ  رد  دش  يورم  هسردم  دراو  یلمآ  یقتدمحم  خیش  موحرم  تطاسو  اب  هدمآ و  نارهت 
يارب ءانثا  نامه  رد  تفرگ  ارف  ینارعش  يا و  هشمق  یهلا  ماظع  تایآ  فیرش  رضحم  زا  ار  رافسأ  زا  یـشخب  تاراشا و  هموظنم ، ياه 

.دش بایفرش  هللا  مهمحر  یلمآ  یقتدمحم  خیش  داتسا  دزن  لوصا  هقف و  جراخ  زا  یتمسق  يریگارف 

دومن كرت  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح  تمـصع ، تیب  لها  همیرک  راوج  مق و  دصقم  هب  ار  نارهت  لاس 1334  رویرهش  رد 
، ییابطابط همالع  تایآ  نوچمه  یناگرزب  تکرب  اب  رـضحم  زا  ینالوط  ياهلاس  اجنآ  رد   (1) دیزگ ینکـس  تهاقف  ملع و  راید  رد  و 

ریبک رـسفم  هتـسراو و  فوسلیف  نیا  دـیدرگ ، دـنم  هرهب  مهیلع  یلاعت  هللا  ناوضر  یلمآ  مشاه  ازریم  ینیمخ و  ماما  داماد ، يدرجورب ،
هزوح هب  ار  یهجوت  لباق  تامدـخ  اتـسار  نیا  زا  هدرک و  تموادـم  درگاش  تیبرت  سیردـت و  رما  رد  هک  تسا  لاس  دودح 36  نآرق 

هموظنم حرـش  ریظن  اه  باتک  بلاغ   » دیوگ یم  مولع  زا  یخرب  سیردـت  تیفیک  ّتیمک و  هرابرد  ناشیا  دوخ  تسا ، هدومن  مق  هیملع 
هژیو هب  یلاع  حوطـس  رد  اما  درک ، یم  باجیا  ار  دّدجم  سیردت  یترورـض  هک  نیا  رگم  مدرک  سیردت  راب  کی  ار  دـیرجت  حرـش  و 

هد دودح  نآ  هرود  ره  هک  راب  هس  ار  رافسأ  راب ، نیدنچ  ار  تاراشا  حرـش  مدرک ، سیردت  راب  نیدنچ  ار  عجرم  ياه  باتک  زا  یخرب 
کی ار  راینمهب  لیصحتلا  هرود ، هس  ار  یلعوب  يافش  تسا ، هدیماجنا  لوط  هب  لاس  هدزاود 
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(1)« مدرک سیردت  راب  کی  ار  هیبوبر  دهاوش  هرود ،

.دراد لاغتشا  هقف  جراخ  نآرق و  ریسفت  سیردت  هب  مق  هسدقم  هزوح  رد  زین  نونکا  مه  يو 

دیتاسا

دیتاسا

يدرجورب نیسحدمحم  دیس   - 302

ییابطابط نیسحدمحم  دیس   - 303

داماد ققحم   - 304

ینیمخ ماما   - 305

ینوت لضاف  نیسح   - 306

ویسرف مساقلاوبا   - 307

يورغ هللا  تیآ   - 308

( ناشیا ردپ   ) يداوج نسحلاوبا  ازریم   - 309

( ناشیا مناخ  ردپ   ) یحور اضر  ازریم   - 310

یقارشا هللادبع   - 311

يدامتعا دمحا   - 312

ییاجر مساقلاوبا   - 313

یسربط هللازیزع   - 314

يرون نابعش  خیش   - 315

لیعامسا خیش  اقآ   - 316

خیشلا طبس   - 317
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یلمآ یقتدمحم  خیش   - 318

ینارعش نسحلاوبا  خیش   - 319

يا هشمق  یهلا  يدهم  ازریم   - 320

یقلپاج موحرم   - 321

یکراشف سابعدیس   - 322

یناتسلوج دمحم  یلع  خیش   - 323

ققحم اضردمحم   - 324

(1) یلمآ نیدلاءایض  اقآ   - 325

تافیلأت

تافیلأت

( نآرق ریسفت  دلج   6  ) مینست  - 326

نآرق رد  نآرق   - 327

نآرق رد  دیحوت   - 328

نآرق رد  توبن  یحو و   - 329

نآرق رد  داعم   - 330

نآرق رد  ناربمایپ  هریس   - 331

نآرق رد  مرکا  لوسر  ریس   - 332
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نآرق رد  ترطف   - 335
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نآرق رد  یسانش  تفرعم   - 336
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يولع تمکح   - 357
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يولع تیالو   - 358

ریهطت هیآ  رد  تیالو  یّلجت   - 359

ریدغ هنحص  رد  تیالو  روهظ   - 360
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هراشا
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يدزی حابصم  یقتدمحم 

لوالا 1353 عیبر  مهدفه  اب  ربارب  یسمش  نمهب 1313  مهدزای  رد  يو 
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لاس رد  ییادتبا  تالیـصحت  نارود  ندرک  یط  زا  سپ  دوشگ ، ایند  هب  هدید  دزی  رهـش  رد  نّیدتم  رایـسب  يا  هداوناخ  ناماد  رد  يرمق 
، هقالع دادعتسا و  حطس  ندوب  الاب  رطاخ  هب  دش ، دزی  هیملع  هزوح  دراو  لاس  نامه  ناتسبات  يادتبا  رد  یناوارف  قوش  روش و  اب   1325

مولع يریگارف  يانثا  رد  دـیناسر  نایاپ  هب  لاس  راهچ  لوط  رد  ار  بساکم  لئاسر و  ات  هطـسوتم  حوطـس  تامدـقم و  مامت  ماـمتها  اـب 
، تفرگ ارف  یتشر  یققحم  موحرم  مظعم  داتـسا  دزن  ار  هسنارف  نابز  يژولویزیف و  یمیـش ، کیزیف ، ریظن  زور  مولع  زا  یخرب  يوزوح 

یلیصحت لاس  کی  تدم  يارب  دوش و  یم  فرشا  فجن  یهار  لیـصحت  همادا  يارب  شیوخ  مرتحم  هداوناخ  اب  لاس 1330  رخاوا  رد 
یتسدگنت یلام و  رقف  فسأت ، لامک  اب  اما  دهد  یم  همادا  دوخ  تالیـصحت  هب  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  نیدـحوملا  یلوم  راوج  رد 

ملع راید  نآ  رد  تماقا  همادا  زا  راچان  هب  هک  دهد  یم  رارق  راشف  تحت  ار  شا  هداوناخ  وا و  يا  هنوگ  هب  ناشیا  راوگرزب  ردـپ  دـیدش 
تالکـشم اب  دعب  یلیـصحت  لاس  رد  دنارورپ  یم  رـس  رد  ار  مق  هیملع  هزوح  هب  دورو  ناریا ، هب  تشگزاب  زا  سپ  هدومن و  رظن  فرص 

، دنک یم  مامت  ار  حطـس  سورد  زا  هدنام  یقاب  رادـقم  یلیـصحت  لاسکی  تدـم  رد  دـناسر و  یم  مق  هیملع  هزوح  هب  ار  دوخ  یناوارف 
ینیمخ ماـما  ترـضح  يدرجورب و  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  جراـخ  سرد  رد  لاـس  تشه  تدـم  يارب  حطـس ، هرود  ماـمتا  زا  سپ 

يا هنوگ  هب  وا  يالاب  ّتقد  ریگیپ و  شالت  دوش ، یم  رـضاح  یکارا  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  جراخ  سرد  رد  لاس  ود  هللا و  مهمحر 
رد داتـسا  ددرگ ، یم  يدرجورب  یمظعلا  هللا  تیآ  موحرم  زا  داـهتجا  هزاـجا  بسک  هب  قفوم  یگلاـس  تفه  تسیب و  نس  رد  هک  دوـب 

يانثا
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هینب تیوقت  رطاخ  هب  تجهب  یمظعلا  هللا  تیآ  اب  ندش  انـشآ  اب  مأوت  دوخ ، ياه  هتخودنا  لیمکت  ياتـسار  رد  يوزوح و  تالیـصحت 
.دنک یم  تکرش  زین  هل  مظعم  هقف  جراخ  سرد  رد  لاس  هدزناپ  تدم  يارب  دوخ  ناتسود  زا  یخرب  هارمه  شیوخ  یهقف 

مامتها و دوخ ، فیرش  رمع  زا  يا  ههرب  رد  وا  تشاد ، یپ  رد  ار  يرایسب  تاکرب  ناشیا  يارب  زین  ییابطابط  همالع  موحرم  اب  ییانـشآ 
هب گرزب  داتسا  نآ  یصوصخ  تاسلج  رد  تکرش  اب  دنک و  یم  فرص  نآرق  ریـسفت  ینآرق و  مولع  يریگارف  رد  ار  شیوخ  یعاسم 

باتک نتخومآ  يارب  ریـسفت ، يریگارف  رانک  رد  دـبای ، یم  تسد  نآرق  ریـسفت  هتـشر  رد  یقیمع  ياه  یجنـس  هتکن  الاب و  ياه  تقد 
.ددرگ یم  بایفرش  ناشیا  رضحم  هب  زین  افش  رافسا و 

فقوت لوط  رد  دهد و  یم  رارق  هعلاطم  یسررب و  دروم  دوخبدوخ  ار  یفسلف  بتک  رگید  دوخ ، راشرـس  شوه  اب  عماج  فوسلیف  نیا 
سیردت هار  زا  ار  یهجوت  لباق  تامدـخ  نونکات  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف  ترـضح  تیب  لها  همیرک  راوج  رد  نرق  مین  زا  شیب 

هیاهن همکحلا ، هیادب  افش ، هعبرا ، رافسا  دننامه  فلتخم ، بتک  سیردت  و  یمالـسا ، قالخا  شزومآ  تاسلج  لیکـشت  نآرق ، ریـسفت 
(1) .تسا هدرک  هئارا  مق  همیلع  هزوح  هب  هتسراو  ینادرگاش  تیبرت  انداصتقا و  انتفسلف و  همکحلا ،

هلئـسم هنومن  ناونع  هب  درادـن  یناوخمه  دوجوم  یفـسلف  راکفا  زا  یخرب  اب  هک  تسا  يوحن  هب  هفـسلف  رد  داتـسا  قیمع  دـنلب و  راـکفا 
یقلت لوبق  لباق  حیحص و  يرما  هفسالف  زا  یخرب  هاگدید  رد  هک  ار  الویه  دوجو 

76 ص :
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رب ًالثم  ای  دنا  هدومن  فذح  یفـسلف  ثحابم  هلـسلس  تسرهف  زا  ار  نآ  هدرمـش و  دودرم  يا  هدیدع  تاداریا  تالاکـشا و  اب  دوش  یم 
همادا ءاقب و  رد  ینامـسج و  شیادـیپ ، ثودـح و  ماقم  رد  یناـسنا  سفن   » تسا دـقتعم  هک  نیهلاتملاردـص  موحرم  تاـیرظن  زا  یکی 

هدومن و دراو  ار  يددعتم  تاداریا  دوش ، یم  بوسحم  یمالـسا  هفـسلف  رد  نیون  یهاگدـید  هک  نآ  دوجو  اب  تسا » یناحور  تایح ،
(1) .دنا هدز  رانک  یمالسا  یفسلف  ثحابم  زا  زین  ار  نآ 

دیتاسا

دیتاسا

يدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ   - 376

یکارا یمظعلا  هللا  تیآ   - 377

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ   - 378

ینیمخ ماما  موحرم   - 379

يرئاح یضترم  خیش   - 380

ینادمه يراصنا   - 381

یلمآ یلبج  داوجلادبع   - 382

یتشر یققحم  دمحم   - 383

يراونا دمحم  ازریم   - 384

یسّردم اضر  یلع  دیس   - 385

يرون یلعدمحم   - 386

يوحن یلعدمحم   - 387

77 ص :
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برع نیسحلادبع   - 388

(1) ییابطابط همالع   - 389

تافیلأت

تافیلأت

یسانش ناسنا  یسانش ، ناهیک  یسانشادخ ،  - 390

یسانشامنهار هار و   - 391

یسانش نآرق   - 392

نآرق رد  قالخا   - 393

نآرق هاگدید  زا  خیرات  هعماج و   - 394

نآرق رد  تسایس  قوقح و   - 395

( دلج  2  ) هفسلف شزومآ   - 396

( دلج  2  ) همکحلا هیاهن  حرش   - 397

همکحلا هیاهن  یلع  هقیلعت   - 398

هعبرالا رافسالا  لّوا  دلج  حرش   - 399

هعبرالا رافسالا  متشه  دلج  حرش   - 400

افش ناهرب  حرش  همجرت و   - 401

هفسلف سورد   - 402

یفسلف ثحب  دنچ  هدیکچ   - 403

قالخا هفسلف  سورد   - 404

يزاسدوخ يارب  یسانشدوخ   - 405
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يزاسدوخ يوس  هب   - 406
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یقالخا يداقتعا و  لئاسم  نوماریپ  یثحابم   - 407

قالخا مالسا و   - 408

هشوت هر   - 409

تسود يوک  نایهار   - 410

دیواج دنپ   - 411

تسود هاگرد  رب   - 412

رثوک لالز  زا  یماج   - 413

تجهب یمظعلا  هللا  تیآ  هرابرد  یتارطاخ   - 414

مالسا یشزرا  ماظن  یتدیقع و  ماظن  رد  دیحوت   - 415

کیژولوئدیا ياهرگنس  زا  يرادساپ   - 416

یقیبطت يژولوئدیا   - 417

مسیسکرام لوصا  رب  هدرشف  يدقن   - 418

نیداینب ياه  هشیدنا  هرابرد  رگنشور  نامتفگ   - 419

دیاقع شزومآ   - 420

مالسا یسایس  هیرظن   - 421

مالسا یقوقح  هیرظن   - 422

اه خساپ  اه و  شسرپ   - 423

یمالسا نیداینب  ياه  هشیدنا  زا  يا  هدیکچ   - 424

یمالسا تیریدم  ياهزاین  شیپ   - 425

هیقف تیالو  یمالسا و  تموکح  نوماریپ  هاتوک  یثحب   - 426
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یگنهرف مجاهت   - 427

البرک نامسآ  زا  رگید  یشخرذآ   - 428
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هیقف تیالو  هیرظن  هب  ارذگ  یهاگن   - 429

هزوح هرابرد  یثحابم   - 430

عامتجا رکیپ  زا  یمین  ای  نز   - 431

شخرذآ وترپ  رد   - 432

اه شلاچ  اه و  شواک   - 433

هغالبلا جهن  هنیآ  رد  نآرق   - 434

رگشسرپ ناناوج  هب  داتسا  خساپ   - 435

( ملاعلا ءامسلا و  باتک   ) راحب تادلجم  زا  دلج  شش  حیحصت   - 436

مالسا ناسنا ،  - 437

نآرق رظن  زا  ناسنا  تقلخ   - 438

میرک نآرق  رد  تیالو  تماما و  زا  يوترپ   - 439

همئالا بیتاکم  یف  همکحلا ، نداعم  باتک  حیحصت   - 440

(1) قودص خیش  رابخالا  یناعم  باتک  حیحصت   - 441
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عبانم

عبانم

.1372 مق ، یفجن ، یشعرم  یمظعلا  هللا  تیآ  یمومع  هناخباتک  يدزی ، ناحیر  اضریلع  دیس  ناروشناد ، هنیآ   - 442

.1403 توریب ، نیما ، نسحم  دیس  ج 7 ، هعیشلا ، نایعا   - 443

.مق نایلیعامسا ، یتاعوبطم  هسسؤم  ینارهت ، گرزباقآ  هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا   - 444

.فجنلا هیردیحلا ، هعبطملا  يرمق ، يرجه   1389 یمق ، سابع  خیش  ج 3 ، باقلالا ، ینکلا و   - 445

.1372 مق ، یفجن ، یشعرم  هللا  تیآ  یمومع  هناخباتک  يرئاح ، یمامس  دمحم  نباکنت ، ناگرزب   - 446

.1361 نارهت ، ناهج ، شقن  یبلح ، رغصا  یلع  یناریا ، هفسالف  خیرات   - 447

.1381 نارهت ، تمکح ، تاراشتنا  اهس ، یقودص  رهچونم  رخاتم ، يافرع  امکح و  خیرات   - 448

، نارهت ریوک ، ییابطابط ، داوج  همجرت  نبرک ، يرناه  یمالسا ، هفسلف  خیرات   - 449
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.1373

.1366 هیمالسا ، نارهت ، ینابایخ ، نیرصاعم ، ياملع  خیرات   - 450

.1407 مق ، یشعرم ، هللا  تیآ  هبتکم  ینیوزق ، یبنلادبع  لمآلا ، لما  میمتت   - 451

.1378 ریطاسا ، يدابآرصن ، رهاطدمحم  ءارعشلا ، هرکذت   - 452

.1356 نارهت ، ینایتشآ ، حیحصت  ایجولوثا ، رب  دیعس  یضاق  تاقیلعت   - 453

.1381 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  یلیبدرا ، ینغلادبع  دیس  ج 1 ، ینیمخ ، ماما  هفسلف ، تاریرقت   - 454

.1381 ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  يراصنا ، دیمح  يرادیب ، ثیدح   - 455

.1362 نیسّردم ، هعماج  يرهطم ، یضترم  ناریا ، مالسا و  لباقتم  تامدخ   - 456

.1375 مق ، عیشت ، تاراشتنا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  تفرعم ، نامسآ  رد   - 457

.1377 تاعالطا ، تاراشتنا  نارهت ، رویدک ، نسحم  لقع ، رتفد   - 458

داشرا 1365. يدزی ، یمکح  ربکا  یلع  ازریم  هیمکح ، لئاسر   - 459

.ق مق 1391 راوتسا  رهم  يراسناوخ ، يوسوم  رقابدمحم  ج 4 ، تانجلا ، تاضور   - 460

.1366 دهشم ، سدق ، ناتسآ  یناهفصا ، يدنفا  هللادبع  ءالضفلا ، ضایح  ءاملعلا و  ضایر   - 461

.1374 نارهت ، مایخ ، سردم ، یلعدمحم  ج 4 و 3 ، بدالا ، هناحیر   - 462

.1371 اهلگ ، تاراشتنا  ناهفصا ، یناقرف ، يدهم  ییاقشق ، ناخریگناهج  میکح  یناگدنز   - 463

.1382 مق ، تیالو ، وترپ  یمالسا ، یقتدمحم  يدزی ، حابصم  هللا  تیآ  همان  یگدنز   - 464
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.1377 رئاز ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  ج 7 و 2 و 3 ، مرح ، ناگراتس   - 465

.1373 نارهت ، یبیبح ، یلقفجن  رتکد  قیلعت  حیحصت و  یمق ، دیعس  یضاق  ج 1 ، قودص ، دیحوت  حرش   - 466

.نارهت ینیمخ ، ماما  راثآ  رشن  میظنت و  هسسؤم  ج 3 ، ماما ، هفیحص   - 467

.ینارهط گرزباقآ  خیش  لوا ، ءزج  زا  مراهچ  مسق  هعیشلا ، مالعا  تاقبط   - 468

.1381 نارهت ، ناهوژپ ، شناد  یمالسا  فراعم  مولع و  داینب  لماک ، فراع   - 469

زییاپ 1371. رصاعم ، گنهرف  خیرات و  همانلصف   - 470

.یمالسالا بتکلاراد  همعن ، هللادبع  هعیش ، هفسالف   - 471

یمق سابع  خیش  هیوضر ، دئاوف   - 472

.1362 ءارهزلا ، تاراشتنا  نارهت ، یمق ، دیعس  یضاق  تشهب ، دیلک   - 473

.1364 نارهت ، قازرلادبع ، یجیهال ، دارم ، رهوگ  هدیزگ   - 474

.1352 نارهت ، هیمالسا  يزار ، فیرش  دمحم  ج 1 و 2 ، نادنمشناد ، هنیجنگ   - 475

.یئبمب یجیهال ، قازرلادبع  دارم ، رهوگ   - 476

رهپس 1367. داژناضر  نیسحمالغ  رتکد  همدقم  حیحصت و  ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبا  دیس  موحرم  یفسلف  لئاسر  هعومجم   - 477

.1375 یمالسا ، بالقنا  دانسا  زکرم  یناود ، یلع  ج 7 ، مالسا ، رخافم   - 478

.1360 دهشم ، رشنلل ، یعماجلا  زکرملا  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  هیبوبر ، دهاوش  همدقم   - 479

.1351 دهشم ، هاگشناد  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  دلج )  3 ، ) ناریا یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   - 480

.1381 ءارسا ، رشن  زکرم  داتسا ، رهم   - 481

.ءارسا رشن  زکرم  ءارسا ، هیامن   - 482
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.1361 قفش ، مق ، ناگدنسیون ، زا  یعمج  ییابطابط ، همالع  هماندای   - 483
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درفنم يدهم  مق  رد  اردصالم  زا  دعب  هفسالف 

همدقم

مق رد  اردصالم  زا  دعب  هفسالف 

درفنم يدهم 
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مق رد  اردصالم  زا  دعب  هفسالف 

درفنم يدهم 

.میزادرپ یم  مق  رد  اردصالم  زا  دـعب  هفـسالف  هب  هلاقم  نیا  رد  اّما  دـندایز ؛ رایـسب  دـندرک ، روهظ  اردـصالم  زا  دـعب  هک  يا  هفـسالف 
.تسا هدـماین  مالـسا  يایند  رد  لاح  هب  ات  شریظن  هک  تسا  مالـسا  ناهج  رد  ینغ  دـیدج و  یفـسلف  بتکم  کـی  اردـصالم ، هفـسلف 

عون رد  هک  دـهد  هئارا  ملاع  هب  ون  يرظن  هاگن و  تسناوت  اهنآ ، زا  هژیو  يریگ  هرهب  یفـسلف و  لصا  دـنچ  سیـسأت  اـب  نیهلأتملاردـص 
قوذ یلقع و  تالالدتسا  یفسلف و  کیـسالک  لوصا  اب  قیقد و  نانچ  اردص ، بتکم  ياه  ناینب  .تسا  قیقحت  ریدقت و  هتـسیاش  دوخ 

رد دندیدنسپ و  ار  وا  بتکم  هویـش و  اردصالم  زا  دعب  هفـسالف  رثکا  .تسین  داریا  مهف و  لباق  یگداس  هب  هک  تسا  مأوت  ینافرع  ياه 
.دندمآرب نآ  قیقحت  حرش و  رشن و 

سیـسأت هب  يزونز  هللادبعالم  يراوزبس و  یجاح  لثم  یگرزب  هفـسالف  درکن و  یـساسا  دشر  نادنچ  هفـسلف  اردـصالم ، زا  دـعب  ارچ 
نایئاشم نیهلأتملاردص ، هفسلف  مالک و  مهم  تالاکشا  عفر  تهج  رد  ار  اردصالم  زا  دعب  هفسالف  شالت  ام  دنتخادرپن ؟ دیدج  هفـسلف 

اهنت انیس ، نبا  زا  دعب  .دنا  هدوبن  بتکم  بحاص  نانآ  اما  میریگ ؛ یمن  هدیدان  ار  نایقارشا  و 
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.يزاریش ياردصالم  يدرورهس و  نیدلا  باهش  خیش  دندرک ! روهظ  هفسلف  رد  هشیدنا  ِبحاص  ود 

رکف يدازآ  هماکدوخ ، رکفنشور و  ریغ  ماّکح  رطاخ  هب  یفسلف ، یملع و  لماکت  تفرشیپ و  زا  دعب  قرش  هک  دنا  هدیقع  نیا  رب  یخرب 
روهظ اردصالم _  انیس و  یلعوب  هفـسلف  لثم  لقتـسم _  ياه  هفـسلف  ور ، نیا  زا  .داد  تسد  زا  رکفت  هفـسلف و  هصرع  رد  ار  هشیدنا  و 

، تهج نیا  هب  .دندز  یم  هیشاح  حرش و  ناشی  اه  باتک  رب  دندرک و  یم  سیردت  ار  نیشیپ  نافوسلیف  راکفا  طقف  سرادم  رد  درکن و 
(1) .داتسیازاب تکرح  تعرس و  زا  هفسلف 

ار ناشدیاقع  دندومن و  یم  ریفکت  ار  هفسالف  يا  هدع  .تسا  هدوب  هفسالف  ِریفکت  هفسلف ، تکرح  دشر و  مدع  تلع  دندقتعم  يا  هدع 
شتلع دیاش  .دنراد  یمیظع  مهس  هفسلف  ندوب  تخاونکی  دوکر و  رد  هتـسنادن ، ای  هتـسناد  هّدع  نیا  .دندرک  یم  دادملق  نید  فلاخم 

هب يرکف  كّرحت  كدنا  اب  سکره  هک  تسا  یمکحم  تخس و  شناد  یضایر _  مولع  دننام  یفـسلف _  یلقع و  مولع  هک  دشاب  نیا 
ار نآ  رد  دورو  هزاجا  دیـسر و  نآ  هزاورد  هب  اـت  دـبلط  یم  یلاـع  عبط  تقد و  مجـسنم و  يوق و  رکف  تفاـی و  دـهاوخن  هار  شنورد 
، دسرب یناث  ترطف  هب  درذگب و  شاعم  هرمزور و  يداع و  يرما  زا  درذگب ، دوخ  لوا  ترطف  زا  دیاب  ناسنا  اردـصالم : لوق  هب  .تفای 
زا یکی  .درواـیب  ناـغمرا  هـب  نارگید  يارب  نآ  زا  دــیوبب و  ار  نآ  اـی  دــنیچب  یلُگ  فرــص ، یلقع  تـفرعم  مـهف و  ناتــسلگ  هـب  اــت 

هکلب تسین ؛ لیلد  یب  دننک ، یم  باختنا  هفسلف  هوژپ  شناد  هک  ییاه  بتکم  هب  شیارگ  تسا  دقتعم   (2) نادنمشناد
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ص 52. هرامش 20 ، هشیدنا ، قاور  هلجم  . 1 - 1
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زا یکی  دیاش  .دـندوب  زجاع  هفـسلف  كرد  زا  هفـسلف  نافلاخم  رت  شیب  اذـل  تسا و  شترطف  ماهلا و  نورد و  ظاحل  هب  وا  رد  لیم  نیا 
، یتشیعم عناوم  اب  ام  نادنمـشناد  .تسا  هدوب  هوژپ  شناد  کـی  يارب  لـماک  تغارف  دـعاسم و  هنیمز  ندوبن  هفـسلف ، دـشر  مدـع  لـلع 
هب ار  هفـسلف  اردصالم ، زا  دعب  دنتـسناوتن  رگید ، ياهتیودـحم  یتاعلاطم و  عبانم  دوبمک  اب  هارمه  هتـسب ، یعامتجا  و  یموب ، یگنهرف ،

همالع .دنا  هداد  رایسب  قنور  ار  یفسلف  ثحابم  هک  میتسه  یمالسا  هفسالف  ناوارف  شالت  دهاش  ام  هزورما  .دنناسرب  يرـشب  رکفت  جوا 
ياه خـساپ  هدومن ، یـسررب  ار  نامز  نآ  زور  ثحابم  زا  یلیخ  تسناوت  مسیلائر » شور  هفـسلف و  لوصا   » باتک شراگن  اب  ییابطابط 

.دهدب اهنآ  هب  نشور  هنافوسلیف و 

.تسا تکرح  رد  یلاعت  يوس  هب  يرت  شیب  تکرح  اب  هفسلف  دش و  هداهن  جرا  هفسلف  هب  یمالسا ، يروهمج  سدقم  ماظن  رد 

هاگن ون و  رظن  دیدج ، یفـسلف  لیاسم  رد  دنناوتب  هتـشذگ ، هفـسالف  راثآ  زا  ماهلا  شالت و  اب  هفـسالف ، نادنمـشیدنا و  همه  میراودیما 
هللاءاش نا  .دوش  تقیقح  قح و  قاتشم  ياه  ناسنا  همه  يامنهار  ات  دنهد  هئارا  رکب ،
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یناشاک ضیف  نسحم  الم 

همان یگدنز 

یناشاک ضیف  نسحم  الم 

همان یگدنز 

مولع گرزب  ناداتـسا  زا  .ق ،)  . 1091 ه ای 1007 _   1006  ) ضیف هب  بقلم  نسحمالم و  هب  فورعم  دومحم ، نب  یـضترم  نبدـمحم 
يارب دنارذگ ، مق  سدقم  رهـش  رد  ار  دوخ  تایح  تسخن  نارود  هک  نآ  زا  سپ  یناشاک  ضیف   (1) .دور یم  رامش  هب  یلقن  یلقع و 

دزن ار  تـمکح  هفـسلف و  يو  .درک  تکرــش  .ق )  . ياـفوتم 1048ه  ) ینارحب دـجام  دیـس  سرد  رد  تفر و  زاریـش  هب  لیـصحت  همادا 
.دوب يزاریش  ياردصالم  داماد  زاتمم و  نادرگاش  زا  وا  .تفرگارف  يزاریش  ياردصالم 

ناداتسا

ناداتسا

، یئاهب خیش  ینیوزق ، لیلخالم  نیهلأتملاردص ، دزن  ار  نافرع  هفـسلف و  ینارحب و  دجام  دیـس  دزن  ار  ثیدح  هقف و  ملع  یناشاک  ضیف 
یناشاک ضیف  نارـصاعم   (2) .تفرگارف یناردـنزام  حـلاص  دـمحمالم  و  یناث ) دیهـش  دـنزرف   ) ملاعم بحاص  نسح  نبدـمحم  خـیش 

، يراسناوخ نیـسح  اقآ  ینیئان ، ياعیفر  ازریم  اقآ  يزیربت ، یلعبجرالم  ینباکنت ، نیـسح  خیـش  یجیهـال ، قازرلادـبعالم  زا : دـنترابع 
(3) «. تاسبق  » باتک حراش  یناجاقآ  دمحم  نب  یلع  نبدمحم  يراوزبس ، رقاب  دمحمالم 

نادرگاش
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.147 ج 2 ، ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 1 - 1
.4 ج 1 ، همدقم ، یفاص ، ریسفت  . 2 - 2

.48 ج 2 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 3 - 3
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نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

؛ يدهلا ملع  هب  فورعم  یکز ، شرسپ ، . 1

؛ یسلجم همالع  . 2

؛ يریازج هللا  تمعن  دیس  . 3

(1) .یمق دیعس  یضاق  . 4

راثآ

راثآ

يا هدع   (2) .تسا هتسناد  رثا  بحاص 120  ار  وا  نبرک  يرناه  .تسا  هدنام  یقاب  یناشاک  ضیف  نسحمالم  زا  يردقنارگ  رایـسب  راثآ 
: زا دنترابع  وا  راثآ  نیرت  مهم   (3) .دنا هتسناد  رثا  بحاص 200  ار  وا 

( تمکح مالک و   ) فراعم دیاقع و  فلا )

؛ نیقیلا قح  . 1

؛ نیقیلا نیع  . 2

؛ نیقیلا ملع  . 3

؛ فراعملا لوصا  . 4

؛ هعیشلا هراشب  . 5

؛ ّبللا . 6

؛ بابللا . 7

؛ نویعلا هرق   . 8
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ص 7. ج 1 ، همدقم ، یفاص ، ریسفت  . 1 - 1
ص 485. یمالسا ، هفسلف  خیرات  يرناه ، نبرک  . 2 - 2

.يراسناوخ تانجلا ، تاضور  . 3 - 3
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؛ هنونکم تاملک  . 9

؛ همایقلا نازیم  . 10

؛ هرخآلا هآرم  . 11

؛ باوص هار  . 12

ثیدح ب )

؛ یفاولا . 13

؛ یفاشلا . 14

؛ رابخالارداون . 15

هیعدا ج )

؛ هیداجس هفیحص  رصتخم  حرش  . 16

؛ داروالا بختنم  . 17

؛ راکذالا هصالخ  . 18

هقف ح )

؛ عیارشلا حیتافم  . 19

؛ هعیشلا مصتعم  . 20

؛ نانجلا باوبا  . 21

؛ بقاثلا باهشلا  . 22

، هالصلا رارسا  . 23

؛ هبخنلا . 24

هقف لوصا  د )
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؛ نیبملا قحلا  . 25

؛ هاجنلا هنیفس  . 26
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؛ هیهقفلا لوصالا  دقن  . 27

؛(1) هلیصالا لوصالا  . 28

ریسفت ج )

؛ یفاص . 29

؛ یفصا . 30

؛ یّفصم . 31

؛) تسا یفشاک  ریسفت  رب  هیشاح  هک   ) بهاوملاریونت . 32

قالخا و )

؛ ءاضیبلا هجحملا  . 33

؛ قیاقحلا . 34

؛ همان تفلا  . 35

؛ کلاسلاداز . 36

نافرع ز )

؛ هیکملا تاحوتفلا  باوبا  بختنم  . 37

؛ قاوشم . 38

؛ قوشلا جییهت  . 39

موجن تایعیبط و  ع )

؛ ملاعلا حیرشت  . 40

رعش تایبدا و  غ )

؛ سدق رازلگ  . 41
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؛ ضایف ناوید  . 42

93 ص :

.تسا يرگیرابخا  برشم  رب  يو  یلوصا  ياه  باتک  . 1 - 1
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؛ مالسلا هیلع  يدهملا  قوش  . 43

؛) لیبسلس  ) تایونثم . 44

تاعرفتم تایلک و  ي )

؛ فاصنا . 45

؛ نیعبرا . 46

؛ مولعلا تسرهف  . 47

؛ ردصلا حرش  . 48

؛ هاجنلا جاهنم  . 49

؛(1) همکاحم . 50

: دسیون یم  یناشاک  ضیف  نسحمالم  تیصخش  هراب  رد  هیلع  هللا  همحر  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا 

ياملع ریهاشم  زا  .تسا  یناشاک  ضیف  نسحمـالم  فورعم  رّـسفم  ثّدـحم و  فراـع و  میکح و  یفاـص ] ریـسفت   ] ریـسفت نیا  فلؤم 
فورعم فیلأـت  دوـجو  ترثـک  رب  هتـشاد و  یتـکربرپ  رمع  گرزب  درم  نیا  .تسا  هتـسیز  یم  يرجه  مهدزاـی  نرق  رد  تسا و  هـعیش 

.تسا

ثیدح ملع  درک و  ترفاسم  زاریش  هب  مق  زا  .دش  فورعم  وا  مان  هب  هیـضیف  هسردم  .تشاد  تماقا  مق  رد  رمع ، زاغآ  رد  ضیف  موحرم 
ینز هب  ار  اردـص  رتخد  تخومآ و  نیهلأتملاردـص  ردـق  دـنلب  فراع  میکح و  دزن  ار  ناـفرع  هفـسلف و  ینارحب و  دـجام  دیـس  دزن  ار 

(2) «. تفرگ

94 ص :

.ناهفصا مالسلا  هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ینید  یملع و  تاقیقحت  زکرم  نایرفعج ، لوسر  قیقحت : حیحصت و  هلاسر ، هد  . 1 - 1
ص 405. ج 14 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 2 - 2
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یفسلف ياه  هاگدید 

یفسلف ياه  هاگدید 

ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  داتـسا  .دیزگرب  ار  دوخ  داتـسا  هار  نافرع  تمکح و  رد  وا  .تسا  اردصالم  نادرگاش  زا  ضیف  نسحمالم 
: دیامرف یم  هراب  نیا  رد 

زا یمکح  یـشم  برـشم و  رد  و  اردـصالم )  ) يزاریـش میهاربا  نبدـمحم  نیدـلاردص  ذـیمالت  زا  هفـسلف  تمکح و  رد  نسحمـالم  »
.تسامکحلاردص برـشم  نامه  وا  برـشم  زین  ثیدح  ریـسفت و  نف  رد  .تساردصالم  دـنوخآ  دـیاقع  راکفا و  ناجّورم  ناحراش و 

(1) «. تسانعم نیا  زا  یکاح  یفاو _  ثیداحا _  هب  ضیف  نسحمالم  دنوخآ  تاقیلعت  حرش و 

: تشاد یم  ساپ  ار  اه  شناد  ياهزرم  یناشاک  ضیف 

لیاـسم موـلع و  یناـبم  طـلخ  دـسیون  یم  ملع  نآ  رد  باـتک  و  دوـش ، یم  دراو  هک  یملع  ره  رد  هک  تـسا  نآ  ضیف  صیاـصخ  زا  »
زا یخرب  فالخرب  درادـن ، عالطا  مولع  ریاس  زا  ایوگ  هک  دوش  یم  دراو  ملع  نآ  رد  درفتم  ضحمتم و  ناـنچ  هدومنن و  مولع  هفلتخم 
یم مهارف  ار  نیعجارم  تریح  تابجوم  دنیامن و  یم  طلخ  رگیدـکی  اب  ار  لیاسم  هدومن و  دراو  ملع  کیرد  ار  مولع  همه  هک  نافلؤم 
یم دراو  یهقف  اـی  یلوصا و  ثحب  کـی  رد  ار  هفـسلف  یناـبم  ماـمت  دـنراک و  نیا  رد  دّـمعتم  هک  نادنمـشناد  زا  یخرب  لـثم  دـنیامن ،

: دنیوگ یم  ًالثم  هولص »  » قیقحت ماقم  رد  لاثم  باب  زا  .دنیامن 

یه له  هعستلا ، تالوقملا  نم  هلوقم  هّیا  نم  اّهنا  هولصلا و  یف  ثحبلا  »

95 ص :

.147 ص 148 _  ج 2 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 1 - 1
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(1)« ثحابملاریاس یف  اذکه  و  هیقیقحلا ، رومالا  نم  اّهنأ  وأ  يرابتعارما 

یـساسا شقن  باتک  نیا  فیلأت  رد  هک  ییاـه  هزیگنا  زا  یکی  : » دـیوگ یم  فراـعملا » لوصا   » باـتک رد  یناـشاک  ضیف  نسحمـالم 
تافانم نایرجود  نیا  نیب  هک  میهد  ناشن  هدرک و  عمج  تعیرـش  نید و  فراعم  قباس و  يامکح  نانخـس  نیب  هک  تسا  نیا  هتـشاد ،

(2)« دوش یمن  هدید 

: دسیون یم  هراب  نیا  رد  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  داتسا 

تمکح و هقیرط  نیب  تسا  هتساوخ  هنع  هللا  یـضر  همّالع  فلؤم  هک  تسا  نآ  فراعملا ] لوصا   ] فینم رثا  نیا  فیلأت  رگید  ببـس  »
زا دراو  فراعم  نیب  نانوی و  يامکح  مظاعا  زا  نف  نیطاسا  لـئاوا و  ياـمکح  نیب  دوهعم  هفـسلف  ناـهرب و  قیرط  زا  لـصاح  ِتفرعم 

ءایبنا تطاسو  هب  لوا  قح  زا  لزان  رارسا  نیب  هک  دنک  تابثا  دیامن و  عمج  هعیش  همئا  هقیرط  زا  ضیاف  راونا  هیدمحم و  تعیرش  قیرط 
(3) «. درادن دوجو  ضقانت  تفاهت و  یهلا  يامکح  زا  نیدعتسم  سوفن  رب  ضئاف  تمکح  ءایلوا و  و 

نفد لحم  تافو و 

..دیدرگ نوفدم  ناشاک  رد  تسویپ و  هللاءاقل  هب  هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  ناشاک  رد  ق ،  . لاس 1091ه رد  یناشاک  ضیف 

یجیهال قازرلادبعالم 

همان یگدنز 

یجیهال قازرلادبعالم 

96 ص :

ص 98. مهن ، پاچ  یهاگشناد ، رشن  زکرم  همدقم  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  داتسا  حیحصت  هیبوبرلا ، دهاوش  . 1 - 1
ص 346. ج 2 ، ون ، حرط  تاراشتنا  لوا ، پاچ  مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  ینانید ، یمیهاربا  نیسحمالغ  . 2 - 2

ص 150. ج 2 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 3 - 3
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همان یگدنز 

دیزگ و تماقا  مق  رد  دمآ و  ایند  هب  ناجیهال  رد  يو  .تسا  هیوفص  هرود  نافوسلیف  زا  یمق ، یجیهال  نیـسح  نب  یلع  نب  قازرلادبع 
یجیهال قازرلادبع  .تسا  روهـشم  زین  یّمق  هب  دـش ، نکاس  اج  نآ  رد  تفر و  مق  هب  رمع  لیاوا  رد  هک  نیا  تهج  هب  وا  .درک  تلحر 

راهچ ناملکتم  نیرت  گرزب  زا  يو  .دوب  قارـشا  ءاشم و  تمکح  رد  دوخ  رـصع  گرزب  ناققحم  زا  اردـصالم و  زاتمم  نادرگاش  زا 
(1) .دشاب یم  یمالسا  هرود  ناملکتم  نیرت  ققحم  زا  هکلب  ریخا ، نرق 

هسردم رد  ار  دوخ  رمع  ینایلاس  يو  .دمآ  لیان  داتسا  يداماد  راختفا  هب  تخومآ و  يزاریش  نیهلأتملاردص  رـضحم  زا  ار  تمکح  وا 
: دیوگ یم  یجیهال  قازرلادبعالم  تیصخش  هراب  رد  نبرک  يرناه   (2) .دینارذگ تالوقعم »  » سیردت هب  مق  هیموصعم 

رد ینالوط  ینامز  تدم  وا  .دراد  یتوافتم  تیـصخش  .م _  .ق 1661 لاس 1072 ه  رد  مق  رد  هتـشذگ  رد  یجیهال _  قازرلادبعالم  »
لصاح تیاضر  دوخ  یصخش  هفـسلف  يارب  اردص  تارظن  هعومجم  زا  هک  دیآ  یمن  رظن  هب  اما  دوب ؛ هتفای  روضح  دوخ  نزردپ  سرد 

جراخ و ناهج  بوعرم  ای  ینورد  يراکیپ  شوختـسد  ناسون و  رد  طیرفت  طارفا و  نایم  وا  هک  دیآ  یم  رظن  هب  عقاو ، رد  .دشاب  هدرک 
هکنانچ ییاشم _  يامکح  هرمز _  رد  وا  ندادرارق  فرص  لاحره ، هب  .تسا  هدوب  یعامتجا  طیحم 

97 ص :

ص 282. ج 1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 1 - 1
.لوا پاچ  يروهط ، هناخباتک  دحوم ، دمص  مامتها  هب  ص 12 ، دارم ، رهوگ  هدیزگ  همدقم  یجیهال ، قازرلادبعالم  . 2 - 2
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هبرجت تیمها  هراب  رد  يدیدرت  نیرت  کچوک  وا  دیآ  یمرب  وا  دارم _  رهوگ  زا _  هکنانچ  دوب ، دـهاوخن  تسرد  هدـمآ ، هرکذـت  رد 
(1) .تسا هتشادن  یصخش  ینافرع 

نیرخأتم نیب  رد  ریقح ، هدـیقع  هب  تسا و  هعلاطم  لباق  وا  تیـصخش  یتاهج  زا  لاوحا ، عاضوا و  ندوب  نشور  ماـمتاب  قازرلادـبعالم 
رد خـسار و  یفوـسلیف  ءاـشم ، هفـسلف  رد  تسا ؛ هفـسلف  تمکح و  رد  ناخـسار  زا  قـیقحت ، رظن و  تقد  رد  درم  نیا  .تـسا  ریظن  مـک 

(2) .تسا هعیش  زراب  ياه  تیصخش  زا  ناملکتم ، لاوقا  هب  هطاحا  رد  عّلضتم و  یمیکح  قارشا ، تاملک 

نادرگاش

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

«. تمکح هنیئآ   » و نیقی » عمش   » هدنسیون نسح ، ازریم  شدنزرف  . 1

(3) «. ایجولوث تاقیلعت   » و تشهب » دیلک   » هدنسیون یمق ، دیعس  یضاق  . 2

راثآ

: زا دنترابع  وا  راثآ 

یسوط ریصن  هجاوخ  دیرجت »  » باتک رب  تسا  یحرش  ماهلالا ،» قراوش  . » 1

در ار  ملاع  ندوب  میدق  یلزا و  نآ ، رد  ملاعلا :» ثودح  هلاسر  . » 2

98 ص :

.مود پاچ  ریوک ، تاراشتنا  .یئابطابط  داوج  همجرت  ص 485 ، یمالسا ، هفسلف  خیرات  يزاه ، نبرک  . 1 - 1
ص 299. ج 1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 2 - 2

ص 12. دارم ، رهوگ  هدیزگ  همدقم  . 3 - 3
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.تسا هدرک 

.دیرجت حرش  تایهلا  رب  يرفخ  میکح  هیشاح » رب  هیشاح  . » 3

«. دارم رهوگ  . » 4

«. نامیا هیامرس  . » 5

.تیهام دوجو و  تلاصا  هراب  رد  هبیّطلا :» تاملکلا  . » 6

.يدرورهس نیدلا  باهش  خیش  رونلا ،» لکایه  حرش  . » 7

«. یجیهال ناوید  . » 8

(1) .یسوط نیدلاریصن  هجاوخ  تاراشا  حرش  رب  حرش  . 9

یفسلف ياه  هاگدید 

یفسلف ياه  هاگدید 

تاعلاطم رکفت و  زا  دـعب  یلو  تسا ؛ یمکح  فرـص  نیهارب  هب  دـنبیاپ  یئاشم و  یفوسلیف  رهاظ ، بسح  هب   » یجیهـال قازرلادـبعالم 
سیردت ار  يدرورهس  قارشالا » تمکح   » دوب و نامز  نادنمـشناد  دمآرـس  قارـشا ، تمکح  رد  هک  دوش  یم  مولعم  وا  راثآ  رد  دایز 

هب رصحنم  ار  یقیقح  تفرعم  قیرط  و  افرع ، زا  ناققحم  راکفارب  طیحم  یفاک و  عالطا  بحاص  یلمع ، يرظن و  نافرع  رد  دومن و  یم 
.دناد یم  نافرع  لها  هقیرط  شور و 

اهنآ لاثما  و  فقاوم »  » و دـصاقم »  » حراش ناملکتم  راکفا  دـیرجت و  رب  یـشاوح  نابحاص  ناـحراش و  نارخأـتم و  راـکفا  هب  یجیهـال 
دیرجت یـشاوح  حورـش و  عیمج  زا  رتدـیفم  رت و  یقیقحت  رت و  مکحم  ًاـقلطم  دـیرجت  رب  وا  حرـش  اذـل  .تسا  هتـشاد  یبـیجع  هطاـحا 

(2) «. تسا

99 ص :

ص 287. ج 1 ، ناریا ، یمسر  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  و  ص 12 . دارم ، رهوگ  هدیزگ  همدقم  . 1 - 1
ص 289. ج 1 ، ناریا ، یمسر  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 2 - 2
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: دیوگ یم  وا  هراب  رد  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس  داتسا 

عباـت یفـسلف ، راـکفا  رد  هک  دـندقتعم  یعمج  یلو  تسا ؛ رت  قـیقد  رت و  قـیمع  یناـشاک ]  ] ضیف زا  يرظن  ثحب  رد  ملـسم ، روـط  هب  »
کلاس ًاـنطاب  یلو  تسا ، هتفرگن  ینول  دوخ  داتـسا  هیلاـع  راـکفا  زا  اـیوگ  هک  دوش  یم  ثحاـبم  دراو  يوحن  هب  .تسا  ءاـشم  کلـسم 

رظن لها  ناملکتم و  کبس  هب  ار  دوخ  دیاقع  ریفکت ، زا  رارف  راگزور و  قلخ  سرت  زا  و  هدوب ] ] داتـسا ینابم  هب  دقتعم  قارـشا و  هقیرط 
رهوگ  » لیاوا رد  هک  تسا  نآ  تسا ، رظن  لها  کلـسم  رب  نافرع  قارـشا و  هقیرط  مدـقت  رب  دـقتعم  هک  نیارب  لـیلد  .تسا  هداد  هولج 

نیع هب  ار  مدرم  زا  صاوخ  هک  تسا  ایبنا  هقیرط  نامه  قارـشا  هقیرط  تسا : هتفگ  ًاحیرـص  باتک  نیا  رخاوا  طـساوا و  رد  هکلب  دارم »
رهوگ  » زا رگید  ياج  رد  .دشاب  یم  نطاب  كولس  هب  لین  زا  نارصاق  هقیرط  رظن  لها  هقیرط  دنا و  هدرک  توعد  دوجو  تیلصاو  عمج 

هب وا  زا  هک  تسا  یهار  نطاب ، هار  .نطاـب  هار  يرگید ، رهاـظ و  هار  یکی ، تسا : هارود  یلاـعت  يادـخ  هب  ار  یمدآ  دـیوگ : یم  دارم »
، نطاـب قیرط  یط  .ندیـسر  اـت  تسا  رایـسب  هار  نتـسناد  زا  .تسناد  ناوت  يادـخ  وا  هب  هک  تسا  یهار  رهاـظ ، هار  .دیـسر  ناوت  ادـخ 

(1)« .تسا رودقم  القع  همه  يارب  دشاب  لالدتسا  هار  هک  رهاظ  هار  یلو  دراد ؛ تبوعص 

: دسیون یم  نینچ  دارم » رهوگ   » رد امکح  هقیرط  رب  هفوصتم  هقیرط  حیجرت  هراب  رد  یجیهال 

قلاخ اب  ار  كاخ  تشم  .دومن  ناوتن  نآ  كولـس  هشیدـنا  یتسین  زجع و  ياـپ  هب  زج  هک  تسا  یهار  یلاـعت _  يادـخ  هار  هک  نادـب  »
 _ تبسانم هچ  كاپ 

100 ص :

ص 99. همدقم ، هیبوبرلا ، دهاوشلا  . 1 - 1
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یتبـسانم هنوگ  چـیه  یقاب  اب  ار  یناف  میدـق و  اب  ار  ثداح  بجاو و  اـب  ار  نکمم  قلاـخ و  اـب  ار  قولخم  باـبرالا _  ّبر  باّرتللاـم و 
تشگ بولسم  همه  اه  تبسن  نوچ  هک  اه ، تبسن  همه  بلس  هب  رگم  دش  ناوت  وا  هاگرد  هّجوتم  هدز ، نآ  رد  لّسوت  تسد  هک  تسین 

اوه تسـشن و  درگ  هاگره  هچ  .دـشاب  یّلک  دـیما  دـیون  دـش ، لصاح  یکی  سأی  تساخرب و  رظن  شیپ  زا  لاـیخ  مهو و  ياـه  هدرپ  و 
ریغ دنیشنن ، درگ  ات  دولآرابغ ، تسا  یئاوه  هشیدنا  ياضف  هتـساخ و  رب  تسا  يدرگ  تانکمم  دوجو  دوش ، هدید  یندید  دش ، فاص 

، دش نآ  هب  هراشا  هک  ینعم  نیارب  هدایز  قلطم  يانف  ياعدا  دوجو و  تدحو  يوعد  زا  هیفوص  زا  نیّققحم  دوصقم  دوشن و  هدید  درگ 
هار نیا  دوخ  هب  دوخ  کیراب و  تیاغ  هب  تسا  یهار  ادـخ  هار  هلمجلاب  يونـشن و  راهنز  يونـشب  نیازا  ریغ  هچره  .دـشاب  دـناوت  یمن 

ار هار  نیا  شیوخ  تیانع  هب  وا  دوب و  دیاب  راودـیما  وا  لضف  هب  هکلب  درک ، ناوتن  ریـس  هار  نیا  لقع  يدرمیاپ   ] هب  ] دومن و ناوتن  ادـیپ 
دوخ هک  نآ  اب  تفر و  دیاب  دوخ  هدومن ، ِهار  هب  دش  هدومن  هار  نوچ  یلو  داتـسرف ، هار  نیا  ندومن  هب  ار  ایبنا  هداشگ و  دوخ  ناگدنبرب 

هار يرگید  رهاظ و  هار  یکی  تسا : هار  ود  یلاعت  يادخ  هب  ار  یمدآ  هک  تسناد  دـیابب  .تفر و  ناوت  یمن  درَبَن ، وا  ات  تفر  دـیاب  یم 
نتـسناد زا  تسناد و  ناوت  ار  ادخ  يو  اب  هک  تسا  یهار  رهاظ  هار  دیـسر ، ناوت  ادـخ  هب  وا  زا  هک  تسا  یهار  نطاب  هار  نکیل  نطاب ،

هار هچ  تسین ، تبوعـص  نادنچ  رهاظ  هار  رد  تسا و  نطاب  هار  دش ؛ نآ  تبوعـص  هب  هراشا  هک  نیا  و  ندیـسر ، هب  ات  تسا  رایـسب  هار 
هار رب  تسا  مّدـقم  لالدتـسا  هار  و  دََرب ، تارثؤـم  هب  یپ  راـثآ  زا  هک  تـسا  یلقاـع  ره  رودـقم  لالدتـسا  تـسا و  لالدتـسا  هار  رهاـظ 

تسه یلزنم  هک  دنادن  یسکات  هچ  كولس ؛

101 ص :
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هب فوقوم  هار  نتفای  هک  ینعم  نیا  هب  تسین ، لالدتـسا  رهاظ و  هار  داشرا  يارب  اـیبنا  تثعب  درک و  ناوتن  دََرب ، لزنم  هب  هک  یهار  بلط 
ادخ نتخانـش  هب  فوقوم  تسادخ  هداتـسرف  هک  نیا  هب  ربمغیپ  قیدصت  هچ  يدمآ ، مزال  رود  دوب ، نینچ  رگا  هک  دشاب  ربمغیپ  ندومن 

وا دنک ، رادیب  ار  رـصبلا  حیحـص  هتفخ  هک  یـسک  تسا ، ناگتفخ  ندرک  رادیب  تباب  زا  هار  نیا  تیاده  رد  ناربمغیپ  راک  هکلب  دشاب ،
دوب دناوت  و  دشاب ، هتـشادن  یلخد  ندرک  رادیب  زا  هدایز  هدش ، رادیب  ندید  رد  هدننک  رادیب  نآ  دـنیبب و  ار  ایـشا  دوخ  رـصب  هب  هلاحمال 

.تسین يرگید  ندرک  رادیب  هب  فوقوم  هتبلا _  ندش _  رادیب  هچ  دنیبب ، ار  ایشا  دوش و  رادیب  دوخ  هب  دوخ  یسک  هک 

ناربمغیپ راک  سپ  سح ؛ ِمشچ  هب  تسا  باوخ  تبـسن  نوچ  لقع ، مشچ  هب  تلفغ  تبـسن  دـنا و  تلفغ  باوخ  رد  نامدرم  کلذـک 
باوخ زا  مدرم  نوچ  سپ  .دوش  رادیب  دوخ  هب  دوخ  یـسک  هک  دوب  دـناوت  و  دـننک ، رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  مدرم  هک  دـشاب  نیمه 

زا ندش  رادیب  زا  دعب  رگا  و  تخانـش ، دـنناوت  نیقی  هب  ار  ادـخ  دـنربراک ، هب  ار  هدـمآرب  تلفغ  هدرپ  زا  لقع  رگا  دـنوش  رادـیب  تلفغ 
مـشچ دوش و  رادـیب  باوخ  زا  هک  یـسک  لثم  دنـشاب ، هدربن  راک  هب  لقع  هک  دـشاب  نآ  ببـس  هب  دنـسانشن ، ار  يادـخ  تلفغ  باوخ 

(1)« .دنیبب ار  ایشا  ات  دنکنزاب 

نآ مود  دـلج  رد  دوجو و  تلاصا  هب  لئاق  هراشا ، تروص  هب  ماهلالا ،» قراوش   » لوا دـلج  رد  یجیهـال  تسا  دـقتعم  یناـیتشآ  داتـسا 
اما ؛(2)  تسا هتـسناد  یهیدـب  رما  نارکنم  زا  ار  تیهام  تلاصا  هب  نالئاق  تسا و  هدـش  نآ  تقیقح  تدـحو  دوجو و  تلاصا  هب  لئاق 

دراوم رد  دارم ، رهوگ  رد  ومه 

102 ص :

ص 11. دارم ، رهوگ  هدیزگ  . 1 - 1
ص 100. همدقم ، هیبوبرلا ، دهاوش  . 2 - 2
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(1) .تسا هدرک  در  ار  دوجو  تلاصا  يددعتم ،

هدمع وا ، لالدتـسا  تسا ؛ هدومن  لاطبا  ار  هیرهوج  تکرح  دوجو و  رد  دادتـشا  ماهلالا ،» قراوش   » مّود لوا و  دلج  رد  قازرلادبعالم 
(2) .تسا يدادتشا _  تکرح  رد  عوضوم  ياقب  مدع  سیئرلا _  خیش  هشقانم  نامه  رهوج  رد  تکرح  لاطبا  رد 

: دسیون یم  دارم » رهوگ   » باتک رد  هراب ، نیا  رد  يو 

هب یـش  تیمامت  هچ  دـشاب ؛ یمن  زیاج  تایتاذ  رد  تکرح  تسا و  مسج  یتاذ  رهوج ، نوچ  تسین ، نکمم  رهوج  هلوقم  رد  تکرح  »
یش ء نآ  یش ء ، نآ  نوچ  دوب و  دهاوخن  یش ء  نآ  یش ء ، نآ  دشابن ، لصاح  ار  وا  یـش ء  تایتاذ  زا  یتاذ  رگا  سپ  .تسا  تایتاذ 
رد تسا و  زیاـج  ضرع  تـالوقم  رد  تکرح  عوقو  تسا و  هدرک  تکرح  دوخ  یتاذ  يوـس  هب  یـش ء  نآ  هک  تسین  قداـص  دـشابن 

هقیرط نیرتهب  ار  نیهلأتملاردـص  دوخ  داتـسا  هقیرط  تیاهن ، رد  تسا و  لاـثم  ملاـع  رکنم  قازرلادـبعالم   (3)« .عقاو نآ  هلوقم  راـهچ 
(4) .تسا هتسناد  خزرب  لاثم و  ملاع  تابثا  يارب 

تافو

.تفگ عادو  ار  یناف  راد  مق  رهش  رد  ق ) 1072 ه .   ) لاس رد  یجیهال  قازرلادبع  الم 

103 ص :

ص 107 و 108. دارم ، رهوگ  . 1 - 1
ص 305. ج 1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 2 - 2

ص 88. دارم ، رهوگ  . 3 - 3
ص 33. دارم ، رهوگ  ص 305 و  ج 1 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 4 - 4
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ناخ ياغچرق  نب  یلق  یلع 

همان یگدنز 

ناخ ياغچرق  نب  یلق  یلع 

همان یگدنز 

هرکذت .تسین  تسدرد  یلماک  قیقد و  عالطا  يو  یگدنز  هرابرد  .تسا  هیوفص  رصع  مانمگ  فراع  ققحم و  میکح ، ناخ  یلق  یلع 
(1) .دنا هدش  هابتشا  راچد  هاگ  وا  یملع  تیصخش  مان و  هراب  رد  زین  ناسیون 

ياهلاس نیب  ار  يو  دلوت  یبیرقت  خیرات  ناوت  یم  دراد  دوجو  شراثآ  رد  هک  ینئارق  يور  زا  اما  تسین ؛ نشور  شتافو  دلوت و  خیرات 
لاس شـش  تصـش و  هب  مرمع  هک  ریرحت ، لاح  ات  : » تسا هتـشون  تمکح » يایحا   » باـتک رد  يو  .درک  رکذ  .ق  ات 1025 ه .   1020

(3)« .تسا هتشذگ  ترجه  زا  کی  دون و  رازه و  هک  ام  رصع  ات  میدق  نامز  زا  : » تسا هتفگ  نآ  مود  دلج  رد  »(2) و  تسا هدیسر 

سابع هاش  هقالع  دروم  رالاسهپس ، ناخ  ياغچرق  ناخ ، یلق  یلع  ردپ 

104 ص :

اـضر رمع  نیفلؤملا ، مجعم  .تسا  بتاک  میکح و  رعاش ، بیدا ، رّـسفم ، یفرـص ، يوحن ، ناونع  هب  ار  وا  نیفلؤملا ، مجعم  رد  . 1 - 1
يو هک  دهد  یم  ناشن  هدرب ، مان  وا  زا  نینمؤملا  مجعم  هدنسیون  هک  يراثآ  ص 170 . ج 7 ، یبرعلا ، ثارتلا  ءایحاراد  توریب ، هلاحک ،

ضایر  » لقن ربانب  ریخا ، صخـش  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هتـسناد  یکی  یلاخلخلا  دـمحم  نب  یلق  یلع  اـب  ار  ناـخ  ياـغچرق  نب  یلق  یلع 
.تسا هتشاد  تمکح » يایحا   » باتک بحاص  ناخ  یلق  یلع  اب  ینامز  نراقت  یمسا و  هباشت  اهنت  و  تسا ، هدوبن  میکح  ًالصا  املعلا ،»

، توریب هعیرذـلا ، رد  ینارهت  گرزب  اـقآ  خیــش  همـالع  و  ص 182 . ج 4 ، یفجن ، یـشعرم  هللا  هـیآ  هناـخباتک  رد  ءاـملعلا ، ضاـیر 
، هعیـشلا نایعا  رد  نیما  نسحم  دیـس  هچنانچ  .تسا  هدـناوخ  یلاخلخلا  ناخ  ياغچرق  نب  یلق  یلع  ار  وا  ص308 ، ج 1 ، ءاوضالاراد ،

.تسا هدناوخ  یناهفصالا  یلاخلخ  ناخ  ياغچرق  نب  یلق  یلع  ار  وا  ص 268 ، ج 8 ، تاعوبطملل ، فراعتلاراد  توریب ،
.انف همطاف  قیقحت : حیحصت و  ص 529 ، ج 1 ، تمکح ، يایحا  یجلخ ، ناخ  ياغچرق  نب  ناخ  یلق  یلع  . 2 - 2

ص 168. ج 2 ، نامه ، . 3 - 3
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.دراد هزاوآ  دنلب  یمان  هیوفص  رصع  رد  رسپ ، فالخرب  ودوب  لّوا 

صلختاب  ) يوفـص دهع  رعاش  کیب  یلق  يدهم  شرـسپ  تسا و  هدوب  مق  سدـقم  رهـش  یلوتم  ناخ  یلق  یلع  يدابآرـصن ، تیاور  هب 
لاس رد  ناخ  هسردم  یناب  یلق ، يدـهم   (1) .تسا هتفگ  یم  یبوخ  ياهرعـش  هتخادرپ و  تالامک  لیـصحت  هب  رهـش  نیمه  رد  افص )

(2) .تسا هدوب  مق  رد  ق ) (1133ه . 

ناداتسا

ناداتسا

نیدـلا سمـش  يراسناوخ و  نیـسحاقآ  نادرگاش  زا  ار  ناـخ  یلق  یلع  ، (4) یلماع لـبج  نیما  نسحم  دیـس  (3) و  ینارهت گرزباقآ 
هدرک دای  امداتـسا »  » ریبعت اب  يزیربت  یلعبجرالم  زا  اهنت   (5)« تمکح يایحا   » باتک رد  ناخ  یلق  یلع  دوخ  اما  دـنا ؛ هتـسناد  ینالیگ 

ياسمـشالم يراسناوخ و  نیـسحاقآ  درگاش  يو  : » دـیامرف یم  ناخ  یلق  یلع  هراـب  رد  يرهطم  یـضترم  داتـسا  دیهـش  همـالع  .تسا 
(6)« .تسا هدوب  يزیربت  یلعبجرالم  ینالیگ و 

راثآ

راثآ

خسن هنیجنگ  رد  اهنآ  زا  یخرب  هک  هدش  ییاسانـش  ناخ  ياغچرق  نب  یلق  یلع  زا  ثیدح  مالک و  نافرع ، هفـسلف ، رد  رثا  یـس  دودح 
یطخ

105 ص :

ص 31. يدابآرصن ، هدرکذت  . 1 - 1
ص 44. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  و  ص 588 ؛ ج 8 ، هعیشلا ، هقف  هسسؤم  توریب ، هعیشلا ، مالعا  تاقبط  . 2 - 2

ص 268. ج 8 ، هعیشلا ، نایعا  ص 308 و  ج 1 ، هعیرذلا ، . 3 - 3
.نامه . 4 - 4

ص 442. ص 70 و ج 2 ، ج 1 ، تمکح ، يایحا  . 5 - 5
ص 517. ج 14 ، راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 6 - 6
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: زا دنترابع  راثآ  نیا   (1) .تسا دوجوم  ناریا  ياه  هناخباتک 

.دور یم  رامش  هب  یمالسا  هفسلف  تمکح و  رد  يو  مهم  راثآ  زا  تمکح :» يایحا  . » 1

؛» قطنم . » 2

؛» نآرقلارهاوج نئازخ  . » 3

خیـش یبارافلا و  لثم  نیرخأتملاو  نوطالفا  سیلاطـسرأ و  لثم  ءامدـقلا  همکح  نیب  قرفلا  یف  نیتمکحلا » ناـیبت  نییأرلا و  ناـقرف  . » 4
.دامادلاریملا سیئرلا و 

؛» ایجولوثا حرش  . » 5

؛» لماکلا نامیالا  . » 6

«، رفک نامیا و  هلاسر   » ای مالسلا ، امهیلع  یلع  دمحم و  تینارون  نامیا و  تفرعم  رد  هلاسر  . 7

؛» همکحلا یف  تاقیلعتلا  . » 8

؛» تاراشالا حرش  یلع  تاقیلعتلا  . » 9

؛» تایحنتلا . » 10

؛» تادیهمتلا . » 11

ضرع هدام و  زا  ینغتسم  هیلایخ  هیلقع و  لثم  ملاع  تابثارد  « ) لوثملا هأرم  . » 12

( .تسا یملع  هباشتم  میهافم  نایم  كاکفنا  یفسلف و  میهافم  فیرعت  رد  هلاسر  نیا  « ) تانوناق دودح و  . » 13

؛» هکئالم ناگتشرف و  هراب  رد  هلاسر  . » 14

106 ص :

.انف همطاف  همدقم  ص 41 ، ج 1 ، تمکح ، يایحا  . 1 - 1
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؛» یسدق ماجنا  زاغآ و  . » 15

؛» ملاعلا یف  هلاسر  . » 16

؛» سوفن لوقع و  یلاعت و  بجاو  یلیصفت  یلامجا و  ملع  رد  هلاسر  . » 17

رد هینهذ  هیرابتعا  هقداص  تیـصخش  تیوه و  موهفم  عازتنا  أشنم  قادـصم و  راصحنا  هّقح و  ّتیئیـش  تیوه و  تدـحو و  هلاـسر  . 18
هجحیذ 1083ق رد  باتک  نیا  شراگن  یئاطسفوس : هیفوص و  ماوع  کلسم  هب  یهلا و  يامکح  ایبنا و  کلـسم  هب  يراب  سدقم  تاذ 

.دیسر نایاپ  هب 

؛» هیهاملا دوجولا و  هآرم  هلاسر  . » 19

؛» نیفراعلا روبز  . » 20

؛» نیقشاعلا ریمازم  . » 21

؛» هیفوصلا تفاهت  نم  هیدعس  هلاسر  . » 22

؛» اثیدح نوعبرالا  . » 23

؛» هیوامس هغبس  . » 24

؛» نیدباعلا ءایض  . » 25

؛» نینمؤملا هیوقت  نیلاضلا و  هیاده  . » 26

؛» تاولصلا . » 27

؛» سابع همانقوش  . » 28

(1) «. نیدباعلا هفحت  نیدهازلا و  ههزن  . » 29

یفسلف دیاقع 

یفسلف دیاقع 

.تسا وا  زا  رثأتم  يزیربت و  یلعبجرالم  درگاش  ناخ  یلق  یلع 

107 ص :
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.دوش هعجارم  انف » همطاف   » قیقحت حیحصت و  اب  ناخ  ياغچرق  نب  ناخ  یلق  یلع  تمکح » يایحا   » باتک هب  رتشیب  عالطا  يارب  . 1 - 1
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نافرع زا  رثأتم  يو  .تسا  هتفریذـپن  ار  ییاردـص  هفـسلف  لیاسم  زا  یلیخ  ناخ  یلق  یلع  .تسا  ءاشم  هفـسلف  وریپ  يزیربت  یلعبجرالم 
ناوارف يریگ  هرهب  ینیطولفا و  ینوطالفا و  رکفت  ریثأت  ياه  هناشن  وا  هشیدـنا  رد  .تسا  نیطولفا  نوطـالفا و  ياـه  هفـسلف  یمالـسا و 

یلع هک  يا  هقیلعت  حرش و  رد  تهج  نیا  هچنانچ  .دوش  یم  هدید  يا  هظحالم  لباق  تروص  هب  وطسرا ، هب  بوسنم  يایجولوثا  زا  يو 
تاـقولخم و اـب  بجاو  هطبار  دوـجو ، هراـبرد  يو  هاگدـید  هـک  روطناـمه  .تـسا  ناـیامن  هتـشون  ياـیجولوثآ »  » باـتک رب  ناـخ  یلق 

یم ار  ریثأت  نیا  .دوب  يو  ناوریپ  زا  یخرب  دامادریم و  راکفا  ریثأت  تحت  وا  .تساعدم  نیارب  يدهاش  مادک  ره  ادخ  ملع  شتالولعم و 
هویـش .درک  هدهاشم  یبوخ  هب  ملاع  ثودح  رودـص و  بتارم  تالولعم ، هلـسلس  نییبت  هوحن  دـحاو ، زا  ریثک  رودـص  هلئـسم  رد  ناوت 

يو .تسا  ینافرع  تایهلا  یقارـشا و  یئاشم ، هفـسلف  زا  يا  هزیمآ  دـیآ ، یمرب  وا  تمکح » يایحا   » باتک زا  هک  ناخ  یلق  یلع  رکفت 
.دنک ایحا  ار  تمکح  مالسلا ، مهیلع  نیموصعم  ثیداحا  تایآ و  اب  هفسلف  بیکرت  قیرط  زا  ات  دشوک  یم 

یئاشم و يامکح  نیرخأـتم  امدـق و  زا  هک  یلاوقا  لـقن  راـنک  رد  تاـیاور  تاـیآ و  هب  لالدتـسا  داهـشتسا و  رد  ار  يو  هاگدـید  نیا 
.تفای ناوت  یم  راکشآ  حوضو و  هب  تسا -  هدرک  هئارا  رثا  نیا  رد  هک  یثحابم  یط  ینوطالفا - 

و تسا ، مالـسلا  مهیلع  یهلا  ياـیلوا  اـیبنا و  میلاـمت  تاـماهلا و  زا  ساـبتقا  نیرخآ  نیلوا و  تمکح  هک  نیا  رب  ینبم  يو  حیرـصت  زا 
ناینیمز نیمز و  رب  نامـسآ  زا  هک  دناد  یم  يا  هشیدـنا  زا  مهلم  ار  يو  رظن  هک  نآ  هطـساو  هب  وطـسرا  هاگـشیپ  هب  وا  میرکت  میظعت و 

سیردا هب  يو  ریبعت  هب  سمره و  هب  هک  یتمکح  نینچ  أدبم  ییوج  یپ  زین  و  تسا ، هدیدرگ  هضافا 

108 ص :
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(1) .دناد یم  یمکح  یفسلف و  بان  هشیدنا  ندوب  یهلا  هناشن  همه  ار  اهنیا  و  ددرگ ، یم  یهتنم  مالسلا  هیلع  یبن 

.تسا لئاق  زین  لقع  يارو  يرگید  قیرط  هب  یتسه  قیاـقح  نییبت  یفـسلف و  تالـضعم  لـح  رد  قیقحت  قح  هب  ندرب  هار  يارب  ناـشیا 
ترـضح رون  هب  راگدرورپ  ار  ماهلا  دوهـش و  نیا  هک  تسا  لئاق  ملاع  هتفهن  قیاقح  هب  لین  يارب  ماـهلا  قارـشا و  دوهـش و  هب  وا  ینعی 

(2) .دنک یم  هضافا  دنتقیقح ، يایوج  هک  هدعتسم  سوفن  رب  مالسلا  هیلع  نییصولا  متاخ  ملس و  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  نییبّنلا  متاخ 

هبـشتم یظفل و  كرتشم  هب  لئاق  تانکمم و  هب  سایق  رد  دوجولا  بجاو  ترـضح  تاذـلاب  لاصفنا  نیابت و  هب  دـقتعم  ناـخ  یلق  یلع 
تیخنس زا  دوجولا  بجاو  هّزنت  یلاعت و  هب  لوق  نتسناد و  دوجو  قوف  ار  ادخ  .تسا  تانکمم  بجاو و  رب  نآ  قالطا  رد  دوجو  ندوب 

ناشیا هدیقع  هب  هک  تسا  یهیزنت  تایهلا  یعون  زا  عافد  ای  هئارا  ددص  رد  يو  هک  دـیآ  یم  تسد  هب  هجیتن  نیا  شتالولعم ، اب  نتـشاد 
تفای و ناوت  یم  يزیربت  یلعبجرالم  يارآ  رد  ار  یگژیو  نیا  .دـشاب  تمکح  عوضوم  نیرت  هتـسیاب  هکلب  نیرت ، هتـسیاش  دـناوت  یم 

بهذـم ناـفلاخم  زا  يرهوـج  تـکرح  دوـجو و  رد  ناـخ  یلق  یلع  هـتبلا  تـسا ؛ دوـخ  داتــسا  ریثأـت  تـحت  تخــسرس  وا ، درگاـش 
(3) .تسا نیهلأتملاردص 

تافو

109 ص :

ص49. ج1 ، تمکح ، يایحا  . 1 - 1
ص49. ج1 ، نامه ، . 2 - 2
ص50. ج1 ، نامه ، . 3 - 3
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: دیامرف یم  يرهطم  یضترم  دیهش  داتسا  یلو  هدشن ، رکذ  حیرص  تروص  هب  وا  تافو  خیرات 

(1)« .تسا هتشاد  تایح  ق  لاس 1097 ه .  رد  و  دش ، دلوتم  .ق  لاس 1020 ه .  رد  ناخ  یلق  یلع  »

دیعس یضاق  هب  فورعم  یمق ، دیفم  دمحم  نبدیعس  دمحم 

همان یگدنز 

دیعس یضاق  هب  فورعم  یمق ، دیفم  دمحم  نبدیعس  دمحم 

همان یگدنز 

ناهفصا هب  یناوج  رد  تخومآ و  دوخ  ردپ  دزن  ار  بط  ملع  یناوجون  رد  يو  .دمآ  ایند  هب  مق  رد  .ق  لاس 1043 ه .  رد  دیعس  یضاق 
سیردت تواضق و  هب  مق  رهـش  رد  یتدم ، زا  دـعب  وا  .درک  تکرـش  ضیف  نسحم  دـمحمالم  يزیربت و  یلعبجرالم  سرد  رد  تفر و 

(2) .تخادرپ

یکدـنا ای   ) دـنتخاس یم  ار  ضیف  هیکت  هک  دودح 1068 ه ق  رد   (3) کچوک میکح  : » تسا هدمآ  تشهب » دـیلک   » باتک همدـقم  رد 
كالما دوب ، ههبش  یب  لالح و  هک  یهوجو  زا  درک ، ادیپ  مّود  سابع  هاش  فرط  زا  هک  یتیرومأم  بسح  رب  و  دوب ، ناهفـصا  رد  دعب )

رب يرادیرخ و  ار  بوغرم  ياه  يدابآ  و 

110 ص :

ص 517. ج 14 ، راثآ ، هعومجم  . 1 - 1
ص 412 و 413. ج 4 ، بدالا ، هناحیر  ص 8 ؛ همدقم ، تشهب ، دیلک  ص 488 . یمالسا ، هفسلف  خیرات  . 2 - 2

يزیربت یلعبجرالم  نادرگاش  زا  یسراف ، نابز  هب  ریبک  ریـسفت  هدنـسیون  نیـسح ، دمحم  ازریم  دیعـس ، یـضاق  رت  گرزب  ردارب  . 3 - 3
لئان و دوخ  ردارب  ماقم  هجرد و  هب  زین  دیعـس  یـضاق  .دوب  قذاح  يابطا  کلـس  رد  يوفـص ، مود  سابع  هاـش  تمدـخ  رد  يو  .تسا 
زا 28 لبق  یتدم  هتفای و  تسد  تمکح  بط و  نونفرب  یناوج  رد  هک  نیا  تبـسانم  هب  ًارهاظ  دیدرگ و  يوفـص  رابرد  یمـسر  بیبط 
ص 9. همدقم ، تشهب ، دیلک  .دنداد  بقل  کچوک  میکح  شرت ، گرزب  ردارب  لباقم  رد  ار  يو  .دوب  هدیسر  روکذم  ماقم  هب  یگلاس 
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نآ زا  هدوب و  لوغـشم  مق  تواضق  هب  یتدـم  مود  ساـبع  هاـش  فرط  زا  نیخروم ، لوق  هب  کـچوک ، میکح  .دومن  فقو  روبزم  هیکت 
(1)« .تسا هدش  روهشم  دیعس  یضاق  هب  دعب ، هب  خیرات 

هب یگلاس ، یـس  دودـح  رد  ًارهاظ  دوبن و  راـبخا  ثیداـحا و  رد  صحف  ثحب و  ددـص  رد  شا ، يرکف  غولب  لـئاوا  رد  دیعـس  یـضاق 
ضیف نسحمالم  دوخ  داتسا  کلسم  ندرک  لابند  هب  هلکـشم و  رابخا  رد  رکفت  اب  دمآرب و  نآ  ددص  رد  دوب  هدید  هک  یباوخ  هطـساو 

.تخادرپ فوصت ) هفسلف و  اب  تعیرش  قیبطت   ) یناشاک

تـسد رد  یعـالطا  وا  ناوید  زا  اـما  تسا ؛ فورعم  وا  یـسراف  رعـش  ناوـید  و  هتفگ ، یم  رعـش  زین  یـسراف  یبرع و  هب  دیعـس  یـضاق 
(2) .تسین

یفاک لوصا  هموصعم ،» ترـضح   » هسردـم رد  يو  .نیدـلاردص  یلوم  مان  هب  دـنام  یقاب  ملکتم  لضاف  دـنزرف  کی  دیعـس  یـضاق  زا 
(3) .دیدرگ بوصنم  ناجیابرذآ  رد  اضق ) ًارهاظ   ) ردپ بصنم  هب  اهدعب  و  داد ، یم  سرد 

ناداتسا

: زا دنترابع  دیعس  یضاق  ناداتسا 

؛ يزیربت یلعبجر  خیش  . 1

؛ یجیهال قازرلادبعالم  . 2

111 ص :

ص 9. همدقم ، تشهب ، دیلک  . 1 - 1
.11 نامه ، . 2 - 2
.11 نامه ، . 3 - 3
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(1) یناشاک ضیف  نسحمالم  . 3

نادرگاش

: زا دنترابع  دیعس  یضاق  نادرگاش 

.دوب مق  يابجن  نارعاش و  زا  يو  قداصاقآ : نب  مظاک  . 1

(2) .درک تئارق  فنصم  يارب  ار  داتسا  دیحوت » حرش   » يو يدهم : اقآ  . 2

راثآ

راثآ

؛» قودص دیحوت  حرش  . » 1

؛» نیعبرالا حرش  . » 2

دیحوت ثالث : دیحوت  زا  تسا  ترابع  هالـص  حور  انعم و  تقیقح و  هک  دـنک  یم  نایب  هلاسر  نیا  رد  يو  هالـصلا :» هقیقح  هلاسر  . » 3
.لاعفا دیحوت  و  تافص ، امسا و  دیحوت  و  تاذ ،

.تسا رکنم  زا  یهن  فورعم و  هب  رما  داهج ، جح ، موص ، هوکز ، هالص ، تراهط ، هرابرد  تادابع :» رارسا  . » 4

.تسا هدوب  نیطولفا  راثآ  زا  باتک  نیا  عقاو ، رد  .تسا  وطسرا  هب  بوسنم  هک  ایجولوثا ،» رب  هیشاح  . » 5

؛» همامغلا ثیدح  حرش  . » 6

هد رب  تسا  لمتشم  باتک  نیا  تایسدقلاروما ،» فشکل  تانیعبرالا  . » 7

112 ص :

ج 3، ینانید ، یمیهاربا  نیسحمالغ  مالسا ، ناهج  رد  یفـسلف  رکف  يارجام  ص 10،11 ؛ ج 4 ، تانجلا ، تاضور  يراسناوخ ، . 1 - 1
ص 12. تشهب ، دیلک  ص 337 و 

ص 12. تشهب ، دیلک  . 2 - 2
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سأر  » روهــشم ثیدــح  حرــش  رد  هیوـضرلا ، دــئاوفلا  عبــس ؛ تآارق  فـالتخا  تـقیقح  رد  هلاـسر  هالــصلا ؛ حور  هلاـسر  هلاـسر :
هرابرد هیسدقلا ، راونالا  هیماهلالا ؛ رطاوخلا  هیهلالا و  تاحفنلا  ملاع ؛ ثودح  میدق و  هب  ثداح  طبر  رد  رارسالا  هاقرم   (1) ؛» تولاجلا

انداتـسا هلاسر  همجرت  هیجارعملا ؛ حناوسلا  یف  هیدرولا  هقیدـحلا  تکرح ؛ دوجو  تیهام و  هراب  رد  یـسنالا ، دـصقملا  سفن ؛ الویه و 
هک نیا  هراب  رد  هیتوکلملا :) قراوبلا   ) قراوبلا عیالطلا و  عطاسلارونلا ؛ عطاقلا و  ناهربلاب  اهمّـسنل  و  یلعبجر ، اـنالوم  یهلـالا  میکحلا 

.تسا یمدرم  تروص  روص ، نیرتوکین  تسا و  یتروص  ار  یناکما  تقیقح  ره 

؛» تاراشالا حرش  هیشاح  . » 8

(2) .داعم أدبم و  هراب  رد  تشهب ،» دیلک  . » 9

یفسلف هاگدید 

یفسلف هاگدید 

.تشاد ناوارف  هقالع  يونعم  تمکح  نافرع و  هب  دوب و  رادروخرب  راشرس  قوذ  زا  دیعس  یضاق 

لها تایاور  هب  هجوت  هوحن  رد  وا  .تسا  ضایف »  » و ضیف »  » زا رت  شیب  بتارم  هب  يزیربت  یلعبجر  خیـش  زا  وا  يریذپرثا  نیا ، دوجواب 
هب دیعس  یضاق  .تسا  کیدزن  یناشاک  ضیف  برشم  قاذم و  هب  اهنآ ، یناعم  زا  يرادرب  هرهب  ریـسفت و  تیفیک  مالـسلا و  مهیلع  تیب 

لوصا حرش   » باتک زا  قودص ،» دیحوت  حرـش   » باتک نتـشون  رد  هتـشاد و  ییانـشآ  زین  يزاریـش  نیهلأتملاردص  هقیلـس  راک و  هویش 
هدافتسا هویش  کبس و  نیمه  زا  زین  دوخ  نیعبرا » حرش   » باتک نتشون  رد  وا  .تسا  هتفرگ  ماهلا  اردصالم  یفاک »

113 ص :

ص 18. تانیعبرا ، مهیضاق ، لیق  دوهیلا و  ءاملع  ربکا  وه  تولاجلا ، سأر  . 1 - 1
ص 12. تشهب ، دیلک  . 2 - 2
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(1) .تسا هدرکنادیپ  فارحنا  هیوفص  رصع  رد  شیوخ  ناداتسا  هقیرط  شور و  زا  هدرک و 

شور هار و  هتخادرپ ، تفلاخم  هب  يزاریش  نیهلأتملاردص  اب  تایاور ، مهف  رد  يزیربت  یلعبجر  خیـش  شداتـسا  یمق و  دیعـس  یـضاق 
هشیدنا کبس  تهج  زا  یلو  دیآ ؛ یم  رامش  هب  نیهلأتملاردص  نادرگاش  زا  هطساو  کی  اب  دیعس  یـضاق  .دنا  هتفرگ  شیپ  ار  يرگید 

.تسین گنهامه  قفاوم و  وا  ینابم  لوصا و  زا  يرایسب  اب  رکفت ، زرط  و 

اریز دراد ، هلـصاف  اه  گنـسرف  اردصالم  یفاک » لوصا  حرـش   » باتک اب  هک  هدش  هتـشون  يا  هنوگ  هب  قودص » دـیحوت  حرـش   » باتک
ینابم و زاریغ  دهد  یم  لیکـشت  ار  دیعـس  یـضاق  رکفت  هشیدنا و  ساسا  قودص » دـیحوت  حرـش   » رد هک  یلوصا  ینابم و  زا  يرایـسب 

.دنک یم  هدافتسا  اهنآ  زا  یفاک » لوصا  حرش   » رد نیهلأتملاردص  هک  تسا  یلوصا 

كارتشا لصا  دنک ، یم  تفلاخم  تدش  هب  نیهلأتملاردص  اب  نآ  دروم  رد  دیعـس  یـضاق  هک  یـساسا  لوصا  هدـمع و  ینابم  زا  یکی 
شریذپ .دنیوگ  یم  هک  تسا  نیا  دننک  یم  تفلاخم  لصا  نیا  اب  وا  ناکلـسم  مهو  دیعـس  یـضاق  هک  نیا  تلع  .تسا  دوجو  يونعم 

زین تادوجوم  ریاس  اب  یلاعت  كرابت و  قح  دوجو  نیب  تبسانم  تیخنـس و  موزل  هک  تسا  نیا  مزلتـسم  دوجو ، يونعم  كارتشا  لصا 
(2) .تسین راگزاس  هجو  چیه  هب  دنوادخ  هیزنت  اب  نانآ  رظن  رد  هک  تسا  يزیچ  نامه  نیا  دوش و  هتفریذپ 

، ناکما ملاع  تادوجوم  ریاس  دنوادخ و  دوجو  نایم  دیعس  یضاق 

114 ص :

ص 338. ج 3 ، مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  . 1 - 1
ص 339. نامه ، . 2 - 2
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رگید یلک  روط  هب  دنوادخ  هک  هیرظن  نیا  .تسا  رگید  یلک  هب  دنوادخ  تسا  دـقتعم  تسین و  لیاق  تبـسانم  تیخنـس و  هنوگ  چـیه 
زا اـنعم ، نومـضم و  ظاـحل  هب  هیرظن  نیا  تسا  دـقتعم  وا  .دوش  یم  هتخانـش  دوجو  یظفل  كارتشا  هب  لوق  جـیاتن  تارمث و  زا  تسا ،

.دیآ یم  تسد  هب  تایاور  رابخا و  زا  يرایسب 

رد دوب ، دهاوخن  تخانـش  لباق  درادن ، تمالع  هناشن و  هنوگ  چیه  تسا ، رگید  اقلطم  هچنآ  هک  لاکـشا  نیا  خساپ  رد  دیعـس  یـضاق 
رایعم و ساسا  رب  یلاعت  كرابت و  قح  هب  تبـسن  ناسنا  تفرعم  دـسیون : یم  دوخ ، نیعبرا » حرـش   » باتک مهد  ثیدـح  ياـنعم  حرش 
؛ تشاذـگ ماـن  هسیاـقملاب » هفرعم   » ار نآ  ناوت  یم  هک  تسا  يزیچ  ناـمه  تفرعم  نیا  دوش و  یم  نییعت  یمدآ  ناوت  تقاـط و  نازیم 

بجوم زین  تاعونصم  رد  رّکفت  تایآ و  هب  لالدتسا  .ددرگ  مزتلم  وا  یهاون  رماوا و  هب  دشاب و  هتشاد  نیقی  ناهج  أدبم  هب  ناسنا  ینعی 
تبـسن یعقاو  تفرعم  أدـبم و  کی  تابثا  نیب  یلو  تفای ، تسد  أدـبم  کی  تابثارب  ناوت  یم  اهنت  قیرط  نیا  زا  هکلب  تسین ، تفرعم 

حالطـصا نآ  اـب  هک  درب  یم  راـک  هب  يرگید »  » حالطـصا دیعـس  یـضاق  دروـم ، نیا  هیبـش  رد  .تسا  رایـسب  هلـصاف  تواـفت و  نآ ، هب 
رارقا یعون  زج  دنوادخ ، تینادحو  هب  نداد  تداهش  تسا  دقتعم  هدناوخ و  رارقا » تداهـش   » زین ار  تداهـش  هملک  وا  .دراد  تبـسانم 

تسا و رارقا » تداهـش  ، » تداهـش هملک  هک  تسا  نـیا  نخـس ، نـیا  زا  دیعـس  یـضاق  روـظنم  تـسین ، يرگید  زیچ  وا  تینادـحو  هـب 
(1) .تسا هدرک  کسمت  تایاور  یخرب  هب  اج  نیا  رد  وا  .تسین  تفرعم  تداهش  رارقا ، تداهش 

115 ص :

ص 340. ج 3 ، مالسا ، ملاع  رد  یفسلف  رکف  ياهارجام  ص 243 و  میدق ، پاچ  نیعبرا ، حرش  دیعس ، یضاق  . 1 - 1
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نوچ تسا  دقتعم  هدرک و  هدافتسا  رارقا » تافص   » حالطصا زا  دنک و  یم  حرطم  ادخ  تافص  دروم  رد  ار  ثحب  نیمه  دیعـس  یـضاق 
هب دناوت  یمن  زگره  یلو  دـنک  یم  رارقا  دـنوادخ  تافـص  هب  اهنت  ناسنا  تسین  مولعم  یـسک  يارب  یلاعت  كرابت و  قح  تافـص  هنک 

.دبای تسد  اهنآ  هنُک 

نارادفرط عضوم  رد  راچان  یتسه ، باب  رد  یظفل  كارتشا  هیرظن  يور  ندرک  هیکت  دوجو و  يونعم  كارتشا  راکنا  اب  دیعـس  یـضاق 
.دیامن یم  تفلاخم  امکح  زا  يرایسب  اب  دریگ و  یم  رارق  ضحم  هیزنت 

: دیوگ یم  قودص » دیحوت  حرش   » باتک رد  وا 

تادوجوم اب  زین  دوخ  تافـص  هلحرم  رد  دراد ، تنیابم  نکمم  تادوجوم  اب  دوخ  تاذ  ماـقم  رد  هک  هنوگ  ناـمه  ناحبـس  دـنوادخ  »
[. تسا نینچ  وا  لالدتسا   ] .تسا نیابم  نکمم 

هک یلاح  رد  دریگ ؛ رارق  تاقولخم  هرمز  رد  زین  ادخ  هک  دوب  نیا  نآ  همزال  تشاد  تیخنـس  تاذ  رد  دوخ  تاقولخم  اب  دـنوادخ  رگا 
.تسین تاقولخم  هرمز  رد  ناهرب  مکح  هب  دنوادخ 

: دیوگ یم  هتشاد ، يراج  زین  تافص  دروم  رد  ار  ناهرب  نیا  وا 

مزلتـسم ضراع  رد  كارتشا  هک  نیا  مکح  هب  دشاب ، هتـشاد  كارتشا  تیخنـس و  تاقولخم  تافـص  اب  دوخ  تافـص  رد  دنوادخ  رگا 
(1)« .تسا ناهرب  لقع و  ياضتقم  فالخرب  نیا  دشاب و  كرتشم  تاقولخم  اب  زین  دوخ  تاذ  رد  دیاب  تسا ، ضورعم  رد  كارتشا 

زا هک  دیوگ ، یم  نخس  يا  هنوگ  هب  تشهب ،» دیلک   » باتک رد  دیعس  یضاق 

116 ص :

ص 81. ج 1 ، قودص ، دیحوت  حرش  . 1 - 1
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: دیآ یم  مزال  لقع  لیطعت  وا ، راتفگ  لوق و 

یمن لخاد  یهلا  ملع  رد  یتح  دوب ، دـناوت  یمن  تسین و  مولع  زا  یملع  چـیه  تحت  رد  لخاد  هنأش  یلاـعت  دوجولا  بجاو  ترـضح  »
مولعم هتـشذگ  ریرقت  زا  تسا و  روهـشم  ینعم  هب  دوجوم  موهفم  تسا  هدـش  ررقم  هک  نانچ  یهلا  ملع  عوضوم  هک  نوچ  دوب ؛ دـناوت 

تـسوا تابثا  دـش ، دـناوت  تباث  یهلا  ملع  رد  هچ  نآ  تیاهن  یلب ، .تسا  جراـخ  موهفم  نیا  زا  هنأـش  یلاـعت  دوجولا  بجاو  هک  دـش 
، دوجوم دوجولا  نکمم  هک  نیا  اـت  دـشاب  دـیاب  یم  رمـالا  سفن  رد  نکمم   ] زا  ] ریغ هک  دوـش  یم  هتفگ  ملع  نیا  رد  هچ  هنأـش  یلاـعت 

لیصحت نیا  رب  هدایز  ات  تسین  رگید  یملع  یهلا ، ملع  زا  رتالاب  هک  ارچ  دش ؛ دناوت  یمن  مولعم  زیچ  چیه  نیا ، رب  هدایز  اما  دش ؛ دناوت 
زجع و هب  فارتعا  هنأش  یلاعت  دوجولا  بجاو  تفرعم  باب  رد  مالـسلا  مهیلع  ءاـیبنا  هّفاـک  هکلب  اـملع ، ـالقع و  عیمج  اذـل  .درک  ناوت 

.دندرک روصق 

هنأش یلاعت  وا  تفرعم  تیاغ  دـنا : هدومرف  رخآ  رد  اما  دـنا ، هدرک  تابثا  هنأـش  یلاـعت  وا  يارب  تافـص  ینعی  رهاـظ ، بسح  هب  هچرگا 
تلع هک  یتاذ  طقف  هنأش  یلاعت  دوجولا  بجاو  هک  دنا  هدرک  حیرصت  ًاضیا  دودح و  موسر و  تافـص و  عیمج  زا  تسوا  نتـشاد  هزنم 
یلاعت دزیا  هک  تسا  نیا  قح  تسا و  رهاظ  ینعم  نیا  مالسلا  مهیلع  يده  همئا  ثیداحا  زا  هک  نانچ  تسا ؛ فاصوا  تافـص و  عیمج 
تمحر .تسا  هدیمهف  بوخ  تسا ، هک ]  ] هدـیمهف ردـق  نیا  هک  ره  تسا  نیمه  تفرعم  تیاحن  تخانـش و  ناوت  یمن  نیا  زا  شیب  ار 

(1) «. داب شکاردا  فاصنا و  رب 

ار نآ  هتسناد و  تافص  تلع  ار  دنوادخ  تاذ  دیعس  یضاق  اج ، نیا  رد 

117 ص :

ص 66 و 67. تاکشم ، دمحم  دیس  حیحصت  تشهب ، دیلک  . 1 - 1
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دوجو و تلاصا  رد  .تسین  راگزاس  تفرعم  لها  بئاص  يأراب  هک  تسا ؛ هدروآ  رامش  هب  تیب  لها  تایاور  يانعم  رهاظ و  ياضتقم 
هدـش دوجو  تیراـبتعا  تیهاـم و  تلاـصا  هب  لـئاق  هدرک و  تفلاـخم  يزاریـش  نیهلأتملاردـص  اـب  دیعـس  یـضاق  تیهاـم ، تیراـبتعا 

(1) .تسا

أدبم بابرد  یباتک  هیمست  .دیامن  عمج  هفسلف  نید و  نایم  دنک  یم  شالت  نیعبرا ،» حرش   » و قودص » دیحوت  حرش   » رد دیعس  یـضاق 
.تسا بلطم  نیا  رب  لاد  تشهب » دیلک   » مسا هب  داعم  و 

تابثا يارب  وا  .تسا  ءایشا  همه  لوا ، رداص  ناونع  هب  لقع ، هک  تسا  نیا  .دنک  یم  هیکت  نآ  يور  دیعس  یضاق  هک  یلئاسم  هلمج  زا 
.دنربخ یب  نآ  زا  نارگید  تسا و  هتشگ  وا  بیصن  اهنت  بلطم  نیا  مهف  تسا  دقتعم  هدرک و  هماقا  ناهرب  یمل ، قیرط  زا  اعدم  نیا 

.تسا همدقم  ود  رب  ینتبم  هدرک ، هماقا  هلئسم  نیا  رب  وا  هک  یناهرب 

.درادن هار  وا  سدقم  تحاس  رد  تیثیح  تهج و  ددعت  هنوگ  چیه  تسا و  تاهجلا  عیمج  نم  دحاو  یلاعت  كرابت و  دنوادخ  . 1

.تسا لقع  طقف  دوش  یم  هتخانش  یلاعت  كرابت و  قح  یلات  هچ  نآ  لوا و  رداص  . 2

تلـصخ و کی  یهلا  أدبم  رد  دیاب  راچان  دشاب ، هتـشاد  توافت  روما  ریاس  اب  هک  دوش  رداص  يدحاو  رما  یهلا  أدبم  زا  رگا  هجیتن ، رد 
نودب حیجرت  اب  تروص ، نیا  ریغ  رد  .دیامن  هیجوت  رگید  روما  نودب  ار  رما  نیا  رودـص  دـناوتب  هک  دـشاب  هتـشاد  ققحت  یتیـصوصخ 

.تسا لطاب  هرورضلاب  هک  دوب  میهاوخ  ور  هبور  حجرم 

118 ص :

ص 54. نامه ، . 1 - 1
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هعفد رد  وا  زا  هچ  نآ  دیاب  راچان  تسین ، تیثیح  رد  تهج  دّدعت  هنوگ  چیه  یلاعت  كرابت و  یهلا  أدبم  رد  هک  نیا  هب  هجوت  اب  نونکا 
حجرم نودـب  حـیجرت  لکـشماب  رگید  تروص ، نیا  رد  .تسه  زین  ءایـشا  همه  لاـح ، نیع  رد  هک  دـشاب  يزیچ  دوش  یم  رداـص  هیهلا 
حیجرت تسین و  أدبم  رد  یـصاخ  حجرم  مزلتـسم  تسه ، زین  زیچ  همه  ندوب  زیچ  کی  نیع  رد  هک  يرما  اریز  دوب ؛ میهاوخن  ور  هبور 
هتخانش لقع  امکح ، رظن  قبط  لوا  رداص  نوچ  هک  میـسر  یم  هجیتن  نیا  هب  تامدقم ، نیا  زا  دعب  .تشاد  دهاوخن  انعم  حجرم ، نودب 

(1) .تسه زین  رگید  ءایشا  همه  ندوب ، لقع  نیع  رد  لقع  هک  میریذپب  دیاب  راچان  تسا ، هدش 

نیمه هب  .دوجو  رد  ندوب  مهاب  ّتیعم و  روما و  ّبترت  .دننک  یم  هیکت  یساسا  طرش  ود  يور  لسلـست  نالطب  هلاحتـسا و  رد  هفـسالف 
هک ییاج  رد  دنرادن و  ّبترت  رگیدکی  رب  یهانتم  ریغ  سوفن  اریز  دنناد ؛ یمن  لاحم  لطاب و  ار  یهانتم  ریغ  سفن  دوجو  نانآ  تهج ،

(2) .دوب دهاوخن  لطاب  لسلست  دشابن ، ّبترت 

، ّبترت طرش  نودب  یتح  دوجو ، رد  عامتجا  طرش  نودب  لسلست  نآ ، ساسارب  هک  هتشاد  زاربا  ار  يا  هیرظن  اج  نیا  رد  دیعـس  یـضاق 
: تسا هدش  نایب  همدقم  ود  اب  دیعس  یضاق  رظن  .دوش  یم  هتخانش  لطاب  زین 

شیازفا ناکما  اریز  دوزفا ؛ ناوت  یمن  نآ  رب  يرگید  زیچ  تسا ، یهانتم  ریغ  هک  نیا  مکح  هب  دـشاب  یهانتم  ریغ  جراخ  رد  هچ  نآ  . 1
.تسین راگزاس  ندوب  یهانتم  ریغ  اب 

119 ص :

ص 101. نیعبرا ، حرش  . 1 - 1
ص 350. ج 3 ، مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  . 2 - 2
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نیب اـج  نیا  رد  .دوزفا  نآ  رب  يزیچ  ناوت  یم  هراومه  هک  تسا  نیا  تیمک ، اـی  رادـقم  هنوـگره  یتاذ  صاوـخ  زا  دوـش  یم  هتفگ  . 2
دـسر یمن  يا  هبترم  هب  زگره  ددع  رادقم و  اریز  دوش ، یمن  هدید  یتوافت  ددع  دـننام  لصفنم  تیمک  رادـقم و  دـننام  لصتم  تیمک 

.دوزفا نآ  رب  يزیچ  ناوتن  هک 

ناوت یمن  نآ  رب  يرگید  زیچ  دشاب ، یهانتم  ریغ  لاحم  ضرف  رب  يددع  ای  يرادقم  هاگره  تفگ : ناوت  یم  همدقم  ود  نیا  هب  هجوتاب 
، بیترت نیا  هب  .دوش  یم  هتخانـش  ددـع  ای  رادـقم  هنوگ  ره  یتاذ  صاوخ  زا  ندوزفا  ناـکما  هک  میناد  یم  رگید  يوس  زا  یلو  دوزفا ؛
؛ تسا هتشگ  دوجوم  دوخ  یتاذ  تیـصاخ  نودب  یـش ء  کی  هک  تسا  نیا  يانعم  هب  جراخ  ناهج  رد  یهانتم  ریغ  هسلـس  کی  ضرف 

.دنک ادیپ  دوجو  دناوت  یمن  دوخ  یتاذ  تیصاخ  نودب  یش ء  کی  دیدرت ، نودب  هک  یلاح  رد 

(1) .دوب دهاوخ  لاحم  لصفنم ، ای  دشاب  لصتم  هک  نیا  زا  معا  جراخ ، ناهج  رد  یهانتم  ریغ  رادقم  دوجو  هک  میریذپب  دیاب  ماجنارس 

یضاق .دریذپ  یم  ققحت  سفن  رد  هیمست  روص و  لوصح  قیرط  زا  یجراخ  ءایشا  هب  سفن  ملع  هک  تسا  نیا  فراعتم  روهشم و  يار 
.تسا هداد  رارق  داقتنا  لاکشا و  دروم  ار  نآ  قیرط  دنچ  زا  هدرک و  تفلاخم  هیرظن  نیا  اب  دیعس 

وا .دناد  یم  دودرم  زین  ار  امکح  دزن  حلطصم  يانعم  هب  يروضح  ملع  هکلب  دسانش ، یم  دودرم  ار  یلوصح  ملع  اهنت  هن  دیعس  یـضاق 
تـساهنآ ندوب  رهاظ  يانعم  هب  ناسنا  يارب  ایـشا  ندوب  رـضاح  یجراخ و  يایـشا  عیابط  رب  تسا  لقع  رـصب  عوقو  ملع ، تسا  دـقتعم 

رظن هب  هلقاع  سفن  يارب 

120 ص :

.351 ص 350 _  ج 3 ، مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  ص 44 و  تشهب ، دیلک  . 1 - 1
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(1) .ّتلع دزن  لولعم  روضح  هب  تسا  هیبش  سفن  دزن  ایشا  روضح  وا ،

روضح و تیفیک  هتسناوتن  اما  تسا ؛ هدرک  هدافتسا  مالسلا  مهیلعراهطا  همئا  رابخا  نیماضم  تایاور و  زا  ار  بلاطم  نیا  دیعس  یـضاق 
.دیامن نشور  سفن  يارب  ار  یجراخ  يایشا  روهظ 

تباث و نیع  هب  قوبـسم  قلخ  عادبا و  نیا  تسا و  قلخ  عادـبا و  دـنوادخ ، لعف  دـیوگ : یم  وا  .تسا  هتباث  نایعا  رکنم  دیعـس  یـضاق 
(2) .تسین یملع  تروص 

(3) .دناد یمن  زیاج  دنوادخ  رب  ار  ندوب  دوجوم  قالطا  وا 

(4) .تسا هدومن  تفلاخم  اردصالم  هفسلف  رد  عیدب  لیاسم  رثکا  اب  هتفریذپ و  ار  يزیربت  یلعبجر  خیش  دوخ  داتسا  برشم  یضاق 

تافو

.تسویپ يدزیا  تمحر  هب  مق  رد  .قه  ای 1103 لاس 1104  رد  دیعس  یضاق 

یمق نیسح  دمحم 

یمق نیسح  دمحم 

.تسا يزیربت  میکح  یلعبجرالم  نادرگاش  زا  دوخ و  رصع  گرزب  ياملع  زا  دیعس ، یضاق  ردارب  یمق  نیسح  دمحم 

.دشاب یم  يو  رحبت  زا  یکاح  هک  هتشون  دیجم  نآرق  رب  یگرزب  ریسفت  وا 

121 ص :

ص ج 3 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  ص 353 ؛ ج 3 ، مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  ص 109 ، نامه ، . 1 - 1
210 و 216. ص 202 ، قودص ، دیحوت  حرش  ك.ر : رت ، شیب  حیضوت  يارب  . 2 - 2

ص 312. نامه ، . 3 - 3
ص 61. ایجولوثآ ، رب  قیلاعت  . 4 - 4

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 193 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_121_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_121_2
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_121_3
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_121_4
http://www.ghaemiyeh.com


(1) .تفگ عادو  ار  یناف  راد  يرجه ، مهدزای  نرق  رخاوا  رد  يو 

یمق نیدلاردص 

همان یگدنز 

یمق نیدلاردص 

همان یگدنز 

مولع عماج  يرجه و  مهدزاود  نرق  ياملع  زا  یمق  بسنلا  يوقت  يوضر  يدـهم  دـمحم  نبرقاـب  دـمحم  دیـس  نب  نیدـلاردص  دـیس 
.دندرک یم  هعجارم  وا  هب  مدرم  دوب و  مه  دیلقت  عجرم  يو  .تسا  یلقن  یلقع و 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ يراسناوخ لامج  اقآ  . 1

؛ یضاق رفعج  خیش  . 2

؛(2) یناوریش ازریمالم  . 3

نادمه هب  ناغفا ، گنج  رد  وا  .دـش  بالط  تیبرت  میلعت و  لوغـشم  تفر و  مق  هب  ملع ، ناگرزب  زا  ناهفـصا  رد  لیـصحت  زا  دـعب  يو 
(3) .درک ذخا  ار  يرتالاب  یملع  بتارم  راید  نآ  نادنمشناد  زا  دش و  فرشم  فرشا  فجن  هب  اج  نآ  زا  تفر و 

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

122 ص :

ص اهـس ، یقودص  رهچونم  رخأتم ، يافرع  امکح و  خـیرات  ص 251 و  ج 9 ، هعیشلا ، نایعا  ص 413 ؛ ج 4 ، بدالا ، هناـحیر  . 1 - 1
.134

ص 430. ج3 ، بدالا ، هناحیر  . 2 - 2
ص 430. نامه ، . 3 - 3
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.هقف لوصا  رد  ینوت  هللادبعالم  هیفاو  حراش  یناهبهب ، . 1

نیرتزاــتمم .ق  ياـفوتم 1115 ه .   ) یـضاق هب  فورعم  یناهفـصا ، يا  هرمک  ینازیوـح  میهاربا  نب  هللادـبع  نبرفعج  دـمحم  خیـش  . 2
(1) .تسا ینیوزق  میهاربا  دمحم  دیس  ریم  ناداتسا  زا  يراسناوخ و  نیسح  اقآ  .درگاش 

(2) .تسا يداـبآ  نوتاـخ  حـلاص  دـمحمریم  داتـسا  يراـسناوخ و  نیدـلا  لاـمج  نب  نیـسحاقآ  نادرگاـش  زا  یناوریـش ، ازریمـالم  . 3
.112 اهس

تافو

(3) .تفاتش يدزیا  تمحر  راوج  هب  یگلاس  رد 65  .ق  ای 1160 ه .  لاس 1150  رد  يو  ًالامتحا 

( .ق يافوتم 1257 ه .   ) يزونز هللادبعالم 

همان یگدنز 

( .ق يافوتم 1257 ه .   ) يزونز هللادبعالم 

همان یگدنز 

.تسا هیراجاق  نارود  نادنمشناد  زا  يزونز ، ناخاباب  دنزرف  سّردم ، هب  فورعم  يزیربت ، يزونز  هللادبعالم  دنوخآ 

رهـش رد  یبرع  یـسراف و  تامدقم  لیـصحت  زا  دعب  يو  .دش  دلوتم  زیربت  ناتـسرهش  عباوت  زا  زونز »  » ياتـسور رد  هللادبعالم  دـنوخآ 
.دش فورعم  يوحن  هللادبعالم  هب  ملع ، نیا  رد  صصخت  تلع  هب  دیزرو و  لاغتشا  برع  تایبدا  لیصحت  هب  يوخ ،» »

بحاص سرد  رد  دومن و  رفس  قارع  هب  لیصحت ، همادا  يارب  يو 

123 ص :

ص 413. ج 4 ، بدالا ، هناحیر  ص 113 ، اهس ، یقودص  رخأتم ، يافرع  امکح و  خیرات  . 1 - 1
ص 112. نامه ، . 2 - 2

ص 430. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  . 3 - 3
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.درک تکرش   (1) یمق يازریم  سرد  رد  مق  رد  یتدم  تشگرب و  ناریا  هب  یتدم ، زا  دعب  وا  .تفای  هار  دهاجم  دـمحم  دیـس  ضایر و 
میکح سرد  هزوح  هب  دعب  درک و  هدافتسا  لوصا ) هقف و  رد   ) مالسالا هجح  رقاب  دمحم  دیـس  سرد  هزوح  زا  تفر و  ناهفـصا  هب  دعب 

(2) .تفرگ رارق  يو  زاتمم  نادرگاش  زا  درکادیپ و  هار  يرون  یلعالم 

نارهت هب  ترجاهم  تلع 

نارهت هب  ترجاهم  تلع 

سیردـت يارب  درک  توعد  يرون  یلعالم  میکح  زا  يورم ، ناخ  داهنـشیپ  هب  يورم ، هسردـم  يانب  مامتا  زا  دـعب  راجاق  هاـش  یلعتحف 
ناونع هب  ار  يزونز  هللادـبعالم  دوخ ، میکح  درگاش  تفریذـپن و  ار  توعد  نیا  يرون  دـنوخآ  اما  دـیایب ؛ نارهت  هب  هفـسلف  تمکح و 

لاغتشا يورم  هسردم  رد  یهلا  تمکح  سیردت  هب  لاس  يزونز 20  هللادبعالم  دنوخآ  .داتسرف  نارهت  هب  یلقع  مولع  سّردم  نیرتهب 
(3) .تشاد

ناداتسا

: زا دنترابع  يو  ناداتسا 

124 ص :

.دمآ ایند  هب  .ق  لاس 1152 ه  رد  نالیگ ، قلباج  رد  هعیـش ، ياهقف  زا  یمق ، يازریم  هب  فورعم  نسح ، نبدمحم  نب  مساقلاوبا  . 1 - 1
.دیزگ تماقا  مق  سدقم  رهش  رد  سپس  .تفرگارف  نارگید  یناهبهب و  رقاب  اقآ  دزن  ار  یمالسا  مولع  يو  .دوب  قارع  رد  وا  تالیصحت 

« جـهانم ، » یلالدتـسا هقف  رد  مئانغ » ، » هقف رد  یـسراف  نابز  هب  تاتـشلا » عماج  ، » لوصا رد  نیناوق »  » هلمج زا  دراد ؛ يدایز  تافیلأت  وا 
و تیب ، دودـح 5000  رد  يرعـش  ناوید  يو  .تمکح  مـالک و  لوصا و  هقف و  رد  يرگید  لـئاسر  هقف  رد  صاوـخلا » نیعم  ، » هقف رد 

هماـن تغل  باـقلالاو و  ینکلا  .تفگ  تاـیح  درودـب  مـق  رد  .ق  لاـس 1230 ه  رد  يو  .دراد  زین  ناـیب  یناـعم و  مـلع  رد  يا  هموـظنم 
(. نارهت ردصلا ، هبتکم  ،) ص 142 .ادخهد ج1 ،

ص 1 و 2 و 3. ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  همدقم  هیّلج ، راونا  يزونز ، هللادبعالم  . 2 - 2
.نامه . 3 - 3
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؛ هقف لوصا  ملع  رد  ضایر ،) بحاص   ) ییابطابط یلع  دیس  . 1

؛ هقف لوصا  رد  یمق ، يازریم  . 2

؛ هقف لوصا  رد  یئابطابط ، یلع  دیس  اقآ  رسپ  دمحم ، دیساقآ  . 3

؛ هقف ملع  رد  یتشر ، رقاب  دمحم  دیس  جاح  . 4

؛(1) هفسلف تمکح و  رد  يرون ، یلعالم  . 5

نادرگاش

: زا دنترابع  يو  نادرگاش 

؛ رتنالک هب  فورعم  يرون ، مساقلاوبا  ازریم  . 1

؛(2) یئوخ نسحالم  دنوخآ  . 2

(3) .شدنزرف يزونز ، سّردم  یلع  اقآ  . 3

راثآ

: زا دنترابعا  يو  راثآ 

«. ءافش  » و تایآلا » رارسا  «، » داعم ادبم و  «، » هیبوبرلادهاوش «، » رافسا  » رب هیشاح  . 1

، يولع ثیدح  هب  فورعم  تقیقح ،»  » ثیدح حرش  هّیلج :» راونا  . » 2

125 ص :

ص 2. هّیلج ، راونا  . 1 - 1
زا يا ، هشمق  یهلا  هولج و  سردـم و  یلع  اـقآ  زا  لـبق  هک  تسا  نارهت  هزوـح  فورعم  ناداتـسا  زا  یئوـخ  نسحـالم  دـنوخآ  . 2 - 2

، فجن رد  یناسارخ  دنوخآ  .درک  یم  سیردت  نارهت  يافشلاراد  هسردم  رد  اه  تدم  تسا و  هدوب  يزونز  هللادبعالم  رترب  نادرگاش 
.دش رضاح  یئوخ  نسحالم  دنوخآ  موحرم  سرد  رد  هام   8

ص 3. هّیلج ، راونا  . 3 - 3
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؛ دایز نب  لیمک  زا 

(1) .رافسا شور  هب  صخالا ،) ینعملاب  تایهلا   ) یهلا ملع  رد  هیهلا :» تاعمل  . » 3

یفسلف تارظن 

یفسلف تارظن 

يو .دوب  ریظن  مک  وا ، راکفا  هب  هطاحا  و  يرون ] یلعالم  شدوخ  داتـسا  دننامه  ] اردصالم تاملک  مهف  رد  يزونز  هللادبعالم  دـنوخآ 
(2) .تسا اردصالم  هفسلف  رگایحا  تیاهن ، رد  دوخ و  داتسا  عبات  یفسلف ، شور  برشم و  رد 

ریسفت رد  اردصالم  دیاقع  و  داعم » ادبم و   » و هیبوبرلا » دهاوشلا  «، » رافسا  ]» اردصالم بتک  راثآ و  قیاقد  نایب  تالکـشم و  لح  رد  وا 
(3) .تسا انعم  مامت  هب  يداتسا  یفاک .]» لوصا   » تایاور رب  وا  حرش  نآرق و  تایآ 

یمق نسح  دمحم  خیش 

همان یگدنز 

یمق نسح  دمحم  خیش 

همان یگدنز 

تابتع هب  يرفـس  دنارذگ و  داهتجا  هلحرم  ات  ناریا ، ياهرهـش  ریاس  نارهت و  رد  ار  تامدقم  ییادتبا و  تامیلعت  نسح  دـمحم  خـیش 
.داد همادا  دوخ  لوصا  هقف و  تالیصحت  هب  درک و  تکرـش  رگید ، ياملع  يرتشوش و  یـضترم  خیـش  جاح  سرد  رد  تفر و  تایلاع 

وا درگاش  .دوب   (5) ینادمه یلقنیسحالم  دنوخآ  درگاش   (4) .يدان هب  روهشم  یمق ، نسح  دمحم  خیش 

126 ص :

ص 4. نامه ، . 1 - 1
ص 3. هیهلا ، تاعمل  . 2 - 2

ص 3. هّیلج ، راونا  . 3 - 3
.يدان داتسا  موحرم  رسپ  . 4 - 4

سرد رـضحم  زا  دش و  مزاع  نارهت  هب  لیـصحت  همادا  يارب  دش و  دـلوتم  لاس 1239 ه ق  رد  ینادمه ، یلقنیـسح  الم  دنوخآ  . 5 - 5
يراوزبس يداهالم  جاـح  هلأـتم  میکح  سرد  نمرخ  زا  تفر و  راوزبس  هب  نآ  زا  سپ  و  درب ، هرهب  ینارهت  نیـسحلادبع  خیـش  هللا  هیآ 

یلعدیس رضحم  زا  قالخا  رد  دومن و  تکرش  يراصنا  خیش  سرد  رد  درک و  ترجاهم  فرـشا  فجن  هب  نآ  زا  دعب  درک و  هدافتـسا 
الم دـنوخآ  .تخادرپ  بـالط  تیبرت  سیردـت و  هب  يرتشوش ) یلع  دیـس   ) دوخ داتـسا  توف  زا  دـعب  .دـیدرگ و  دـنم  هرهب  يرتشوش 
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هدـیدرگ نفد  هیبنیز  باب  مراهچ  هرجح  رد  البرک  رهـش  رد  تفگ و  عادو  ار  یناـف  راد  نابعش 1311 ه ق  رد 28  ینادمه  یلقنیسح 
ص 372. ج 7 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  .تسا 
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.تسا  (1) یمق ریبک  مساقلاوبا  خیش 

تافو

تافو

(2) .دیدرگ نوفدم  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  تفگ و  عادو  ار  یناف  راد  .ق  لاس 1317 ه .  رد  وا 

ظافحلاردص هب  فورعم  یمق ، نیسح  دیس  ازریم 

همان یگدنز 

ظافحلاردص هب  فورعم  یمق ، نیسح  دیس  ازریم 

همان یگدنز 

ترـضح كرابم  ناتـسآ  راوگرزب  نامداخ  زا  لیعامـسا ، دیـس  جاح  دنزرف  يو  .تشاد  رحبت  فلتخم  مولع  رد  هک  تسا  یمیکح  وا 
.تسا هدوب  مالسلا  اهیلع  هموصعم  همطاف 

مق رد  ار  وحن  فرص و  تایبدا و  مولع  ییادتبا و  تالیصحت  يو 

127 ص :

يدان و نسح  دمحم  خیش  رضحم  زا  .تسا و  شرصع  فورعم  ياهقف  املع و  زا  یقت  دمحم  خیش  دنزرف  ریبک  مساقلاوبا  خیش  . 1 - 1
.دومن ضیف  بسک  يدزی  مظاک  دمحم  دیـس  یناسارخ و  دنوخآ  موحرم  سرد  رـضحم  زا  فجن  رد  تفرگ و  هرهب  داوج  دـمحمالم 
دجسم رد  دومن و  تافو  یگلاس  داتفه  نس  رد  يرئاح  هللا  هیآ  موحرم  توف  زا  لبق  لاس  رد  لاس 1353 ه ق  رد  ریبک  مساقلاوبا  خیش 

ج 1، نادنمـشناد ، هنیجنگ  .دش  هدرپس  كاخ  هب  میرکلادبع  خیـش  جاح  ربق  کیدزن  مالـسلا ) اهیلع  هموصعم  ترـضح  مرح   ) رـسالاب
ص 129.

،ص 258. مق خیرات  ، نیسحدمحم هعیرشلارصان ، ،ص 226 ؛ رخأتم يافرعو  ءامکح  خیرات  . 2 - 2
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هارمه ظفح  توالت و  رد  میرک  نآرق  ناظفاح  نایراق و  رگید  اب  دش و  ظافحلاراد  رد  وا  نیشناج  شردپ ، توف  زا  دعب  درک و  يرپس 
.تشگ

سرد رـضحم  زا  لوصا  هقف و  ملع  رد  .دش  لیـصحت  هب  لوغـشم  يورم ، ناخ  هسردـم  رد  تفر و  نارهت  هب  لیـصحت ، همادا  يارب  يو 
ملع نمرخ  زا  نینچمه  تفرگ و  هرهب  هولج  نسحلاوبا  ازریم  سرد  رضحم  زا  تمکح  رد  درک و  هدافتـسا  يدنواهن  میحرلادبع  ازریم 

زا درک و  ترجاهم  ارماس )  ) تایلاع تابتع  هب  داتـسا  ود  توف  زا  دعب  .دومن و  ملع  بسک  يا  هشمق  اضردـمحم  ینابر  فراع  میکح 
هب نآ  زا  دعب  تسا و  هدومن  سیردـت  لاس  هد  تدـم  هب  اجنامه  رد  درک و  هدافتـسا  يزاریـش  نسحدـمحم  ازریم  جاح  سرد  رـضحم 

(1) .تخادرپ مالسا  نید  جیورت  سیردت و  هب  درک و  ترجاهم  نارهت 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

.لوصا هقف و  رد  يدنواهن ، میحرلادبع  ازریم  . 1

؛ هفسلف تمکح و  رد  هولج ، نسحلاوبا  ازریم  . 2

؛ نافرع رد  يا  هشمق  اضردمحم  اقآ  . 3

(2) .يزاریش نسحدمحم  ازریم  جاح  . 4

(3) .تسا نوفدم  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  درک و  تلحر  نارهت  رد  .ق  لاس 1334 ه .  رد  يو 

128 ص :

ص 138. ج 1 ، نادنمشناد ، هنیجنگ  261 ؛ ص 260 _  مق ، خیرات  . 1 - 1
ص 260 و 261. نامه ، . 2 - 2
ص 260 و 261. نامه ، . 3 - 3
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یمق یقت  دمحم  نب  یلع  خیش 

همان یگدنز 

یمق یقت  دمحم  نب  یلع  خیش 

همان یگدنز 

.دنارذگ نارهت  رد  ار  دوخ  یلاع  تالیصحت  رت  شیب  وا 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ لوصا هقف و  رد  ینایتشآ ، نسح  دمحم  خیش  . 1

؛ هفسلف تمکح و  رد  هولج ، نسحلاوبا  ازریم  . 2

؛ هفسلف تمکح و  رد  يروکشا ،)  ) یتشر مشاه  ازریم  . 3

نادرگاش

نادرگاش

خیش يدنجریب و  هعیرشلا  هوکشم  دمحم  دیـس  ازریماقآ  .درک  تیبرت  ار  يدایز  نادرگاش  تشاد و  لاغتـشا  سیردت  هب  نارهت  رد  يو 
.دنتسه وا  نادرگاش  زا  یناکرسیوت )  ) یناتسلوج دمحم  نبدمحم  یلع 

تافو

(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  فرشا  فجن  رد  و  تفگ ، عادو  ار  ینافراد  نارهت  رد  .ق  لاس 1340 ه .  رد  یمق  یلع  خیش 

( یمق  ) يدزی یمکح  سردم  ربکا  یلع  ازریم  اقآ 

همان یگدنز 

( یمق  ) يدزی یمکح  سردم  ربکا  یلع  ازریم  اقآ 

همان یگدنز 
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129 ص :

ص 361. رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  ص 1358 و  ج 4 ، رشبلا ، ءابقن  . 1 - 1
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دوب یناکدرا  ناناگرزاب  زا  نسحلاوبا  ازریم  جاح  شردپ  .دـمآ  ایند  هب  دزی  رهـش  رد  .ق  لاس 1267 ه .  دودح  رد  ربکا  یلع  ازریماقآ 
.تفرگ ارف  دزی  رد  ار  يوزوح  یتامدقم  مولع  يدزی  میکح  .درک  یم  یگدنز  دزی  رهش  رد  هک 

.تفر ناهفصا  هب  لیصحت ، همادا  يارب  يدزی  میکح  ظاحل ، نیدب  .دوب  یمالسا  ياه  شناد  زکرم  ناهفصا  نامز ، نآ  رد 

يا هشمق  اضردمحماقآ  داتسا  سرد  رضحم  زا  رت  شیب  ناهفـصا ، رد  يو  .دوب  شردپ  هدهع  هب  ناهفـصا  رد  وا  یگدنز  هنیزه  نیمأت 
.درب هرهب  نافرع  هفسلف و  رد  .ق ) يافوتم 1328 ه .   ) ییاقشق ناخریگناهج  )(1) و  .ق يافوتم 1306 ه .  )

تیبرت سیردـت و  هـب  دـیزگ و  تماـقا  ینارهت » نیــسحلادبع  خیــش   » هسردـم رد  دـش و  نارهت  یهار  یتدــم ، زا  سپ  يدزی  مـیکح 
هولج نسحلاوبا  ازریماـقآ  و  .ق ) ياـفوتم 1307 ه .   ) يزونز میکح  یلع  اـقآ  تمکح  سرد  سلجم  زا  دوخ  .تخادرپ و  نادرگاـش 

.تفرگ هرهب  .ق ) يافوتم 1314ه .  )

اقآ شداتـسا  اـما  تسین ، صخـشم  نارهت  هب  وا  دورو  لاـس  دـش  یم  رـضاح  زین  يراوزبس  نیـسح  ازریماـقآ  تایـضایر  سرد  رد  يو 
اقآ یخرب ، رظن  رباـنب  .تـشاد  لاغتـشا  سیردـت  هـب  ردـص  هسردـم  رد  دـمآ و  نارهت  هـب  وا  زا  لـبق  اـه  تدـم  يا  هـشمق  اضردـمحم 

.دمآ نارهت  هب  .ق  لاس 1294 ه .  زا  دعب  يا  هشمق  اضردمحم 

رخآ ات  درک و  ترجاهم  مق  سدقم  رهش  هب  یتدم ، زا  دعب  يدزی  میکح 

130 ص :

ص 299. رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  . 1 - 1
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یب نارهت و  رد  تشیعم  یتخس  یپ  رد  ربکا  یلع  ازریماقآ  یخرب ، رظن  ربانب  .دش  سیردت  قیقحت و  لوغـشم  اج  نآ  رد  شفیرـش  رمع 
مق رد  رمع  نایاپ  ات  درک و  رایتخا  مق  رهش  یلاها  زا  يرسمه  هطورـشم ، شبنج  زا  لبق  يدنچ  يو ، هب  تبـسن  صاخـشا  یخرب  يرهم 

(1) .دش راگدنام 

يدزی میکح  تیعماج 

همان یگدنز 

يدزی میکح  تیعماج 

راگدای هب  دوخ  زا  اهنآ  هرابرد  یتافیلأت  تفرگارف و  دوخ  نامز  هتخیهرف  ناداتسا  دزن  ار  یمالسا ، مولع  زا  يرایسب  ربکا  یلع  ازریماقآ 
.تشاذگ

 - دوخ داتسا  تانایب  حرـش و  وا ]  ] ًاملـسم عقاو و  هب  یلو  تسا ، هلودلادامع  ملق  هب  هک  نیا  اب  هرخافلا » هرّدلا   » باتک همجرت  حرـش و  »
زا يو  .تسا  هدرک  ریرقت  ار  يدزی _  میکح  هب _  فورعم  يدزی  ربـکا  یلع  ازریم  ياـقآ  موحرم  مق -  هیملع  هزوح  رخأـتم  فوـسلیف 

ریخا نرق  رد  نیهلأتملاردص  هفـسلف  رد  نیـسّردم  نیرتزربم  زا  مق و  هیملع  هزوح  ریخا  نرق  رد  یمالـسا  هفـسلف  دـیتاسا  نیرت  گرزب 
سورد ریرقت  تاـنایب و  ًاـقح ، عقاو و  رد  یلو  تسا  هلودـلادامع  ریرحت  هب  زاـب  هک  اردـصالم  رعاـشملا »  » همجرت حرـش و  .تسا  هدوب 

یم كرد  طابنتسا و  یبوخ  هب  اردصالم  یفسلف  برشم  رد  داتـسا  رحبت  عّلـضت و  نآ  زا  دشاب و  یم  يدزی  میکح  ربکا  یلع  ازریماقآ 
نشور و فّوصت  هفسلف و  مالک و  ینعی  یلقع ، مولع  بعش  رد  داتـسا  تیعماج  هرخافلا _  هرّدلا  حرـش _  هعلاطم  زا  نینچمه  دوش و 

(2)« .دوش یم  راکشآ 

131 ص :

ص 123. ناریا ، لمع  ملع و  ناگبخن  یفطصم ، دیس  داماد ، ققحم  رتکد  . 1 - 1
مامـضنا هب  یماج  نمحرلادبع  الم  نیدلارون  نیمدقتملا ، ءامکحلا  نیملکتملا و  هیفوصلا و  بهاذم  قیقحت  یف  هرخافلا  هرّدـلا  . 2 - 2
شـشوک هب  باـتک ،) نیمه  رب  کـلملا  عیدـب  هلودـلا  داـمع  حرـش   ) هیداـمع تمکح  و  يرـال ، روفغلادـبع  حرـش  فلؤم و  یـشاوح 

67 و ص 65 ، نارهت ) هبعـش   ) اداناک لیگ  کم  هاگـشناد  یمالـسا _  تاعلاطم  هسـسؤم  نارهت ، یناهبهب ، يوسوم  یلع  ریهـالوکین و 
ص 130. ناریا ، لمع  ملع و  ناگبخن 
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ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ ناهفصا رد  .ق ) يافوتم 1306 ه .   ) يا هشمق  اضردمحم  اقآ  . 1

؛ نارهت رد  .ق ) يافوتم 1307 ه .   ) يزونز سردم  میکح  یلع  اقآ  . 2

؛ نارهت رد  .ق ) يافوتم 1314 ه .   ) هولج نسحلاوبا  ازریماقآ  . 3

؛ نارهت رد  يراوزبس ، نیسح  ازریماقآ  . 4

؛ ناهفصا رد  .ق ) يافوتم 1328 ه .   ) ییاقشق ناخریگناهج  ازریم  . 5

قداص دیـس  اقآ  يرتنـالک و  مساـقلاوبا  نادرگاـش  زا  ، (1)« هعیرذـلا  » باتک رد  دوب  يراـصنا  خیـش  درگاـش  هک  یناـیتشآ  يازریم  . 6
(2) .تسا هدش  هتسناد  ییابطابط 

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

.هرس سدق  ینیمخ  ماما  . 1

؛ يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریماقآ  . 2

؛ ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس  . 3

؛) بابرا  ) یقارشا یقتدمحم  ازریماقآ  . 4

؛ ینارعش نسحلاوبا  ازریماقآ  . 5

132 ص :

ص 339. ج 13 ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  . 1 - 1
 . ص ناریا ، لمع  ملع و  ناگبخن  . 2 - 2
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؛ يراسناوخ دمحا  دیساقآ  . 6

؛ يراسناوخ یقتدمحم  دیساقآ  . 7

؛ يدنز هاش  یکارا  یلعدمحم  دیساقآ  . 8

؛ یعقرب یلع  دیس  ریماقآ  . 9

؛ يا هرمک  لیلخ  ازریم  جاح  . 10

؛ یناشاک یبرثی  یلع  دیس  ریم  جاح  . 11

؛ یعقرب ربکا  یلع  دیساقآ  . 12

؛ یناگیاپلگ دیرف  ياقآ  . 13

؛ یمق ریبک  مساقلاوبا  خیش  ياقآ  . 14

؛ هلودلادامع ازریم  کلملا  عیدب  . 15

مق هـیملع  هزوـح  رد  یفـسلف  نوـتم  سیردـت  هـب  يدزی ، مـیکح  تشذـگرد  زا  سپ  يو  .يدزی  یمکح  یتوساـن  یلع  ازریماـقآ  . 16
(1) .تشاد رایسب  رحبت  درک ، حرش  ار  نآ  اردصالم  هک  هیاده »  » باتک سیردت  ردوا  .تخادرپ 

راثآ

: زا دنترابع  وا  راثآ 

؛» لحن للم و  رد  يا  هلاسر  . » 1

؛» هیلاعتم تمکح  رد  يا  هلاسر  . » 2

لصف زا  یکی  مسا  نارشان  اذل  تشادن ، یناونع  مسا و  هلاسر ، نیا  عقاو  رد  دوجولاو :» هیهاملا  موهفم  نایب  یف  هئیهلا  هعیدب  هلاسر  . » 3
ار ازریم  کلملا  عیدب  یفسلف  تالاؤس  هب  يدزی  میکح  هیباوج  هلاسر  ود  زا  لبق  ياه 

133 ص :

ص 142. ناریا ، لمع  ملع و  ناگبخن  . 1 - 1
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فیلأت ازریم ، کلملا  عیدب  یفـسلف  لاؤس  تفه  هب  يدزی  میکح  هک  تسا  یخـساپ  عقاو  رد  هلاسر  نیا  .دـندرک و  يراذـگ  مان  نآ  رب 
.تسناد اهلاؤس  نآ  هب  يدزی  میکح  ازریم  مّود  هیباوج  ار  نآ  ناوت  یم  هدرک و 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  ربکا ، یلع  ازریماقآ  هیمکح » لئاسر   » هارمه هیباوج ، نیا 

.تسا هدمآ  « هیمکح هلاسر   » رد هک  ؛» بّرلا هفرعم  سفنلا و  هفرعم  هلاسر  . » 4

.تسا هدمآ  هیمکح » هلاسر   » نایاپ رد  هک  تحاسم ،» نف  رد  يا  هلاسر  . » 5

رظن ریز  .ق  لاس 1307 ه .  رد  ار  باتک  نیا  هلودلا  دامع  کلملا  عیدب  یماج ، نامحرلادـبعالم  هرخافلا » هّردـلا   » حرـش همجرت و  . 6
.داهن مان  هیدامع » تمکح   » ار نآ  درک و  حرش  همجرت و  يدزی  سردم  ربکا  یلع  ازریماقآ 

.تسا کلملا  عیدب  يدزی و  میکح  كرتشم  راک  هک  اردصالم ، هرعاشملا   » هلاسر حرش  همجرت و  . 7

.تسا هدمآ  هیمکح » لئاسر   » نایاپ رد  هک  یماج ، نامحرلادبعالم  دوجو » هلاسر   » حرش همجرت و  . 8

؛» رافسا  » باتکرب یشاوح  . 9

؛ يرصیق مکحلا » صوصف   » رب یشاوح  . 10

(1) .تسا هدوب  زین  رعاش  يدزی  میکح  .دنا  هدشن  پاچ  زونه  هک  هتشون  زین  يرگید  ياه  باتک  يو 

تافو

تسبورف ناهج  زا  هدید  مق  سدقم  رهش  رد   (2) .ق لاس 1344 ه .  رد  يو 

134 ص :

همدقم 124 و  ص 123 ، لوا ، پاچ  یمالـسا ، مولع  رـشن  زکرم  ناریا ، لـمع  ملع و  ناـگبخن  داـماد ، ققحم  یفطـصم ، دیـس  . 1 - 1
.یمق يدزی  ربکا  یلع  ازریم  هیمکح ،» لئاسر  »

.تسا هدش  رکذ  .ق  يو 1354ه  تافو  خیرات  ص277 ، مق ،» خیرات   » باتک رد  . 2 - 2
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(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  مق  ناخیش  ناتسربق  رد  و 

( .ق 1346ه .   _ 1270  ) ناوضر هب  صلختم  یمق ، دومحم  ازریم 

همان یگدنز 

( .ق 1346ه .   _ 1270  ) ناوضر هب  صلختم  یمق ، دومحم  ازریم 

همان یگدنز 

وا دلوت  لحم  .تسا  هداد  مان  رییغت  دومحم  هب  دعب  هدوب و  سابعالم  شمسا  ًالامتحا  .تسین  تسدرد  لماک  قیقد و  عالطا  يو  هرابرد 
.دش دلوتم  .ق  لاس 1270 ه .  رد  تسا و  مق  کهک »  » ياتسور

دـش و نکاس  يورم  هسردـم  رد  دـش و  نارهت  مزاع  مق ، رد  یبدا  مولع  تامدـقم و  هرود  لیمکت  مامتا و  زا  سپ  هتـسراو  میکح  نیا 
رد اه  لاس  يو  .دیدرگ  یئاشم  ییاردص و  تمکح  لیصحت  لوغـشم  هولج  نسحلاوبا  ازریم  اقآ  يا و  هشمق  یهلا  اضردمحم  اقآ  دزن 

هـسردم هب  سپـس  .تخادرپ  نافرع ) تمکح و  هفـسلف و   ) یلقع مولع  سیردـت  هب  یتدـم ، زا  سپ  هدومن و  لیـصحت  يورم  هسردـم 
(2) .درامگ تمه  نادرگاش  تیبرت  سیردت و  هب  تفر و  ردص 

: دسیون یم  وا  هرابرد  ینایتشآ  نیدلا  لالج  دیس 

زا تشاد و  ترهـش  مهف  تّدـحو  اـکذ  ترثـک  شوـه و  هب  هک  دوـب  اضردـمحم  اـقآ  فورعم  نادرگاـش  زا  یکی  دوـمحم  ازریماـقآ  »
ناور عبط  دومحم  ازریماقآ  .دنتـشاد  یم  مدقم  مشاه  ازریماقآ  رب  یتاذ ، دادعتـسا  رد  ار  وا  یخرب  دوب و  یلقع  مولع  فورعم  ناسرّدم 

يراعشا همئا  حدم  رد  تشاد و 

135 ص :

.نامه . 1 - 1
ص 283. مق ، خیرات  . 2 - 2
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(1)« .دراد ینافرع 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ يا هشمق  یهلا  اضردمحم  میکح  . 1

.(2) هولج نسحلاوبا  ازریم  میکح  . 2

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

؛ ینارعش نسحلاوبا  ازریم  جاح  . 1

؛ ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس  ازریم  . 2

؛ یمق ییابطابط  نیسحدیس  ازریم  . 3

؛ ینادمه یلعالم  دنوخآ  . 4

؛ يدنجریب هعیرشلا  هوکشم  دمحم  دیس  ازریم  . 5

؛ ینارهت یناساول  یلعدمحم  خیش  جاح  . 6

(3) .یناتسلوج یلعدمحم  خیش  جاح  . 7

راثآ

: زا تسا  دنترابع  وا  راثآ 

؛ يراوزبس يداهالم  جاح  هموظنم » رب  حرش  . » 1

؛» هعبرا رافسا  رب  حرش  . » 2

136 ص :
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يا و هشمق  اضردمحم  اقآ  یـشاوح  اب  ینایتشآ ، نیدـلا  لالج  دیـس  همدـقم : حیحـصت و  هکرت ، نبا  دـعاوقلادیهمت ،»  » همدـقم . 1 - 1
 . ص 8 یمق ، دومحم  ازریماقآ 

ص 8. نامه ، . 2 - 2
.306 ص 305 _  رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  . 3 - 3
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؛» مکحلا صوصف  حرش  رب  یشاوح  . » 3

؛» هیلک تیالو   » رد لّصفم  يا  هلاسر  . » 4

.(1) هکُرتلا دمحم  نب  یلع  دعاوقلا » دیهمت   » رب هیشاح  هقیلعت و  . 5

زا ار  باتک  نیا  .تسا  هتـشون  یـشاوح  نآ  رب  هک  دعاوقلا » دـیهمت   » باتک زا  یمق  دومحم  ازریماقآ  موحرم  ّطخ  هب  یّطخ  يا  هخـسن 
.تسا هدروآ  دوخ  هخسن  رد  مه  ار  اضردمحم  اقآ  یشاوح  هدومن و  خاسنتسا  يا  هشمق  یهلا  اضردمحم  اقآ  دوخ  داتسا  هخـسن  يور 

یطخ بتک  وزج  هخـسن  لصا  هک  تسا  ینتفگ  .تسا  هتـشون  هقیلعت  باـتک  لکـشم  عضاوم  دراوم و  زا  یخرب  رب  یمق  دومحم  ازریم 
(2) «. تسا نارهت  هاگشناد  تایهلا  هدکشناد  هناخباتک 

تافو

اهیلع هموصعم  همطاف  ترـضح  ون  نحـص  رد  و  تفگ ، عادو  ار  یناـفراد  ش ) 1304 ه .   ) .ق لاـس 1346 ه .  رد  یمق  دومحم  ازریم 
(3) .دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا 

( .ق 1360 ه .   _ 1281  ) یمق یمکح  يدهم  خیش 

همان یگدنز 

( .ق 1360 ه .   _ 1281  ) یمق یمکح  يدهم  خیش 

همان یگدنز 

يا هداوناخ  رد  دش و  دلوتم  مق  سدقم  رهش  رد  .ق  لاس 1281 ه .  رد  يرهش ، نییاپ  هب  فورعم  یمق ، ربکا  یلعالم  نب  يدهم  خیش 
يارب تفرگ و  ارف  ار  حطس  یتامدقم و  سورد  .درک  ومن  دشر و  رورپ  ملاع  نیدتم و 

137 ص :

ص 9. دعاوقلادیهمت ، ص 305 و 306 و  نامه ، . 1 - 1
.9 ص 8 ، دعاوقلا ،» دیهمت   » همدقم . 2 - 2

ص 11. دعاوقلا ، دیهمت  همدقم  و  ص ،  مق ، خیرات  . 3 - 3
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لاس رد  يو  .دومن  ناوارف  هدافتسا  هولج  نسحلاوبا  ازریم  سرد  رـضحم  زا  درک و  ترجاهم  نارهت  هب  یفـسلف  یلقع و  مولع  يریگارف 
.درک تکرش  یناهفصا  یکراشف  دمحم  دیس  يزاریش و  نسحدمحم  ازریم  سرد  رد  تفر و  ارماس  هب  .ق  1310 ه . 

یناوارف ياه  کمک  يو  .دش  رـضاح  یناسارخ  دنوخآ  ینارهت و  یلیلخ  نیـسح  ازریم  سرد  رد  تفر و  فجن  هب  یتدم ، زا  دعب  يو 
هژیو هب  ناوارف  مولع  رد  رحبت  داـهتجا و  هجرد  هب  ندیـسر  زا  سپ  يدـهم  خیـش  .دوـمن  وا  تاـفیلأت  رد  يروـن  نیـسح  ازریم  جاـح  هب 

هعلاطم و تلع  هب  وا  .دوب  اشوک  سفن ، بیذهت  رد  اوقتاب و  دـهاز و  عرو ، اب  یملاع  وا  .تشگزاب  مق  هب  .ق  لاس 1322 ه .  رد  هفسلف ،
ناشیا لزنم  رد  مق ، هب  كارا  زا  ترجه  زا  سپ  يرئاح  هللا  هیآ  .تسا  هدـش  فورعم  یمکح »  » هب یلقع ، مولع  هفـسلف و  رد  سیردـت 

(1) .دیزگ تنوکس 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ هفسلف یلقع و  مولع  رد  هولج ، نسحلاوبا  ازریم  . 1

؛ لوصا هقف و  رد  يزاریش ، نسح  دمحم  ازریم  . 2

؛ یناهفصا یکراشف  دمحم  دیس  . 3

؛ ینارهت یلیلخ  نیسح  ازریم  . 4

؛(2) یناسارخ مظاک  دمحمالم  دنوخآ  . 5

138 ص :

ص 343. ج 2 ، تالسلسملا ، ص 164 ، مق ، لاجر  ص 117 ؛ ج 1 ، هجحلا ، راثآ  . 1 - 1
.نامه . 2 - 2

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 213 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_138_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_138_2
http://www.ghaemiyeh.com


راثآ

: زا دنترابع  وا  راثآ 

؛» لوصالا هیافک  رب  هیشاح  . » 1

(1) ؛» راظنالا حراطم  رب  هیشاح  . » 2

: دسیون یم  وا  هراب  رد  اهس  یقودص  داتسا 

یبا ازریملا  یلع  هذـملتت  رثکأ  ناک  هیهلالا  هفـسلفلا  هیلقعلا و  مولعلا  یفو  يرهـش  نیئاپب  ریهـشلا  یمقلا  ربکا  یلع  نب  يدـهم  خیـشلا  »
(2)« مکحلا وا  یمکحلاب  فرعی  ناک  انه  نم  هیلقعلا و  مولعلاو  هیهلالإ  هفسلفلا  یف  ًارحبتم  ناک...نارهط  یف  هولجب  فورعملا  نسحلا 

تافو

تافو

اهیلع هموـصعم  همطاـف  ترــضح  رهطم  مرح  رد  تـفگ و  عادو  ار  یناـفراد  تـالحم  رد  .ق  لاس 1360ه .  رد  یمکح  يدـهم  خـیش 
(3) .دیدرگ نفد  مالسلا 

ق) 1366 ه .   - 1282  ) یمق ییابطابط  دومحم  دیس  نب  نیسح  دیس 

همان یگدنز 

ق) 1366 ه .   - 1282  ) یمق ییابطابط  دومحم  دیس  نب  نیسح  دیس 

همان یگدنز 

جح هب  .ق  لاس 1303 ه .  رد  وا  .دنارذگ  مق  سدقم  رهـش  رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  دش و  دـلوتم  مق  رد  .ق  لاس 1282ه .  رد  يو 
نسحدمحم ازریم  موحرم  سرد  رد  تفر و  ارماس  هب  جح ، زا  تشگزاب  رد  دش و  فّرشم 

139 ص :

.نامه . 1 - 1
ص 483. رخأتم ،» يافرع  امکح و  خیرات  . » 2 - 2

ص 117. ج 1 ، هجحلاراثآ ،»  » و ص 343 ؛ ج 2 ، تالسلسملا ،» ، » یفجن یشعرم  نیدلا  باهش  دیس  . 3 - 3
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هولج و نسحلاوبا  ازریم  فورعم  فوسلیف  دزن  ار  یضایر  هفسلف و  دمآ و  نارهت  هب  .ق  لاس 1306 ه .  رد  يو  .دومن  تکرش  يزاریش 
ار لوصا  هقف و  یمق و  دومحم  ازریم  يدزی و  ربکا  یلع  ازریم  مشاه و  ازریم  یهاشنامرک و  نیـسح  ازریم  يرون و  سردم  یلع  خـیش 
.ق لاس 1311 ه .  رد  مود ، راب  يارب  ناشیا  .تفرگارف  نارگید  يرون و  هللا  لضف  خیش  جاح  و  ینایتشآ ، نسح  ازریم  جاح  رضحم  زا 

تکرـش يدزی  مظاـک  دیـس  یناـسارخ و  دـنوخآ  يدـنواهن ، یلعـالم  یتشر ، هللا  بیبح  ازریم  سرد  رد  تشگرب و  فرـشا  فجن  هب 
(1) .تفای روضح  يزاریش  یقتدمحم  ازریم  موحرم  سرد  رد  تفر و  ارماس  هب  .ق  لاس 1321 ه .  رد  .دومن و 

ناداتسا

ناداتسا

؛ يزاریش نسح  دمحم  موحرم  . 1

دومحم ازریم  يدزی و  ربکا  یلعازریم  مشاهازریم و  یهاشنامرک و  نسح  ازریم  يرون و  سردم  یلع  خیش  هولج و  نسحلاوبا  ازریم  . 2
؛) هفسلف یضایر و  ، ) یمق

؛) لوصا هقف و  ، ) يرون هللا  لضف  خیش  جاح  ینایتشآ و  نسح  ازریم  جاح  . 3

هـقف و رد  يزاریـش  یقت  ازریم  موـحرم  يدزی و  مظاـک  دیــس  یناـسارخ و  دـنوخآ  يدـنواهن ، یلعـالم  یتـشد و  هللا  بیبـح  ازریم  . 4
(2) .لوصا

سدقم دهشم  هب  .ق  لاس 1331 ه .  رد  یمق  ییابطابط  نیسح  دیس 

140 ص :

ص 653. ج 2 ، رشبلاءابقن ،» « ؛ 263 ص 262 _  مالسلا ،» اهیلع  هموصعم  ترضح  یناگدنز  مق و  خیرات  . » 1 - 1
.نامه . 2 - 2
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لاس رد  ییابطابط  هللا  هیآ  .تشاد  هدـهعرب  ار  ناـسارخ  هیملع  هزوح  تماـعز  دـیلقت و  تیعجرم  تمـس  اـه  لاـس  وا  .تشگ  فرـشم 
هب درک و  تماقا  البرک  رد  دـیدرگ و  دـیعبت  تایلاع  تابتع  هب  تلود ، اب  هزرابم  باـجح و  فشک  هب  ضارتعا  ببـس  هب  .ق  1354 ه . 

.تخادرپ لوصا  هقف و  جراخ  سیردت 

.تفای یلاع  تیعجرم  تفگ ، عادو  ار  ینافراد  یناهفصا  نسحلاوبا  دیس  هللا  هیآ  هک  .ق  لاس 1365 ه .  رد  ییابطابط  نیسح  دیس 

(1) .دش نوفدم  فجن  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  دادغب  ناتسرامیب  رد  .ق  لاس 1366 ه .  رد  وا 

( .ق 1369ه .   _ 1292  ) يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریماقآ 

همان یگدنز 

( .ق 1369ه .   _ 1292  ) يدابآ هاش  یلعدمحم  ازریماقآ 

همان یگدنز 

مولع ادتبا  وا  .تفای  دـلوت  ناهفـصا  رد  .ق  لاس 1292 ه .  رد  یناهفـصا ، داوج  دمحم  دنزرف  يدابآ ، هاش  یلعدـمحم  ازریم  هللا  تیآ 
، دـهتجم دـمحا  خیـشاقآ  دوخ ، گرزبردارب  سرد  رد  سپـس  .تفرگارف  دوب ، رهاوـج  بحاـص  درگاـش  هک  شردـپ  دزن  ار  یمالـسا 

هدنـسیون یقوسراهچ _  مشاـه  دـمحم  ازریم  موحرم  سرد  رد  نآ ، زا  دـعب  يو  .دـش  رـضاح  یناهفـصا ، يداـبآ  نیـسح  هب  فورعم 
.درک تکرش  لوصالا _ » ینابم  : » باتک

، تفای روضح  دـئاوفلارحب - » : » باتک هدنـسیون  ینایتشآ -  نسحازریم  لوصا  هقف و  ياه  سرد  رد  تفر و  نارهت  هب  نآ  زا  سپ  يو 
تفر فرشا  فجن  هب  سپس  .تفرگ  اه  هرهب  نافرع  هفـسلف و  رد  هولج  نسحلاوبا  ازریم  ینالیگ و  مشاهازریم  سرد  رد  نآ  زا  دعب  و 

سرد رد  و 

141 ص :
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نمرخ زا  تفر و  ارماس  هب  نآ  زا  سپ  يو  .درک  تکرش  نارگید  یلیلخ و  نیـسحازریم  یناهفـصا ، هعیرـشلا  خیـش  یناسارخ ، دنوخآ 
لحر یلعف ) يروهمج   ) نارهت داـبآ  هاـش  هلحم  رد  تشگزاـب و  ناریا  هب  هاـگ  نآ  .دـیچ  اـه  هشوخ  يزاریـش  یقتدـمحم  ازریم  سرد 
هماقا نآ  رد  شردـپ  هک  يدجـسم  کلملا ، جارـس  دجـسم  رد  ناـشیا  .دـش  فورعم  يداـبآ  هاـش  هب  يور  نیمه  زا  دـیزگ و  تماـقا 

.تخادرپ مالسا  فراعم  نایب  زامن و  هماقا  هب  درک ، یم  تعامج 

رد دوب و  مق  رد  لاس  تدم 7  يو  دش  ینید  مولع  بالط  تیبرت  لوغشم  دمآ و  مق  سدقم  رهش  هب  .ق  لاس 1347 ه .  رد  يدابآ  هاش 
هب اـج  نآ  رد  دــش و  نارهت  یهار  .ق  لاس 1354 ه .  وا  .دش  دنم  هرهب  شا  هّیـسدق  سافنا  زا  هرـس ، سدـق  ینیمخ  ماما  تدـم  نیمه 

.دش لوغشم  یغیلبت  ینید و  فئاظو  ماجنا  قیقحت و  فیلأت ، سیردت ،

هیلع ینسح  میظعلادبع  ترضح  دقرم  هیواز  رد  يزار ، حوتفلاوبا  خیش  هربقم  رد  تفگ و  عادو  ار  ینافراد  .ق  لاس 1369 ه .  رد  يو 
(1) .دش هدرپس  كاخ  هب  ير  رهش  رد  مالسلا ،

ینافرع یملع و  ِتیصخش 

ینافرع یملع و  ِتیصخش 

هب هرـس ، سدـق  ینیمخ  ماما  هک  دوب  هوتـسن  يدـهاجم  دنمـشیدنا و  یفوسلیف  لـماک ، یفراـع  هتـسراو ، یملاـع  يداـبآ ، هاـش  هللا  هیآ 
] يدابآ هاش  يدهم  خیش   ] زیزع دیهش  نیا  : »... دومرف نینچ  وا ، دنزرف  تداهش  تبسانم 

142 ص :

ص 217. ج 1 ، هجحلاراثآ ، ص 83 ؛ مراهچ ، پاچ  مق ، یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ناگنازرف ،» يامیس  ، » يراتخم اضر  . 1 - 1
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یمنرب شرکش  هدهع  زا  نابز  تسد و  اب  هک  تشاد  بناج  نیا  هب  یناحور  تایح  قح  ًاّقح ، هک  دوب  ام  راوگرزب  خیـش  دنمورب  دنزرف 
(1) «. میآ

« هادف یحور  لماک  فراع   » ریبعت زا  ًالومعم  درب ، یم  مان  يدابآ  هاش  موحرم  شدوخ  داتـسا  زا  هک  یماگنه  هرـس ، سدـق  ینیمخ  ماما 
: دسیون یم  نیفراعلا » هولص  نیکلاسلا و  جارعم   » باتک رد  هلمج  زا  درک ؛ یم  هدافتسا 

: دومرف یم  ادف ) یحور   ) يدابآ هاش  لماک ، فراع  خیش  »

، دروایب نابز  هب  ار  وا  هک  نیا  يارب  دنک  یم  وا  نیقلت  دراذگ و  یم  لفط  نهد  مالک  هک  دـشاب  یـسک  لثم  رکذ  تقو  رد  ناسنا  دـیاب 
نطاب هب  رهاظ  تسا  بلق  میلعت  لوغـشم  دیوگ و  یم  رکذ  نابزاب  ناسنا  هک  یمادام  دنک و  بلق  نیقلت  ار  رکذ  دیاب  ناسنا  روط  نیمه 

هک یمادام  .تسا  نینچ  زین  لفط  نیقلت  هچنانچ  دـسر  یم  ددـم  رهاظ  هب  نطاب  زا  دـش  زاب  بلق  ِلـفط  ناـبز  هک  نیمه  .دـنک  یمددـم 
دوش یم  دیلوت  ناسنا  رد  یطاشن  درک  ارجا  نابز  هب  ار  مالک  نآ  وا  هک  نیمه  دنک  یمددـم  ار  وا  دراذـگ و  یم  وا  نهد  مالک  ناسنا ،

.دوش و یمددم  کمک و  مّلعم  هب  وا  زا  رخآ  رد  دوش و  یمددـم  وا  هب  ملعم  زا  لّوا  رد  سپ  .دـنک  یم  فرطرب  ار  قباس  یگتـسخ  هک 
لامعا لثم  مه  يدابع  لامعا  دوش و  یم  يداع  سفن  هتبلا  بیترت ، نیا  هب  هیعدا  راکذا و  زامن و  رد  دـنک  تبظاوم  یتدـم  ناـسنا  رگا 

(2) «. دوش یم  هیداع  هیعیبط  روما  لثم  هکلب  تسین ]  ] هّیور هب  جاتحم  اهنآ  رد  بلق  روضح  رد  هک  دوش  یم  هیداع 

143 ص :

ص 85. نامه ، . 1 - 1
ص 49. لوا ) باتک  يرهطم ، داتسا  هماندای  همیمض   ) نیفراعلا هولص  نیکلاسلا و  جارعم  و  ص 85 . ناگنازرف ، يامیس  . 2 - 2
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یناهفـصا ینارهت ، يدابآ  هاش  یلعدـمحم  ازریماقآ  ياقآ  : » دـیامرف یم  يدابآ  هاش  موحرم  هراـب  رد  يرهطم ، یـضترم  دیهـش  داتـسا 
درگاش لوقنم  رد  .تسا  هدوب  يروکـشا  يازریم  هولج و  يازریم  درگاش  نافرع  هفـسلف و  رد  .دوب  لوقنملاو  لوقعملا  عماج  لـصالا ،

ماقم هب  نارهت  رد  .تسا  هدوب  هرماس  فجن و  رد  يزاریش  یقتدمحم  ازریم  یناسارخ و  دنوخآ  نارهت و  رد  ینایتشآ  نسحازریم  جاح 
زا الـضف  درک و  ترجاهم  مق  هب  اـهلاس  مق ، رد  يرئاـح  میرکلادـبع  خیـش  جاـح  موحرم  تماـقا  ياـهلاس  رد  .دیـسر  اوتف  تیعجرم و 

(1)« .تسا هدوب  نافرع  رد  ینیمخ  ماما  داتسا  .تشاد  یبیقر  یب  زایتما  نافرع  رد  .دندرب  یم  ار  هرهب  لامک  شرضحم 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ یناهفصا داوج  دمحم  خیش  شردپ  . 1

؛ يدابآ نیسح  هب  فورعم  دهتجم ، دمحا  خیشاقآ  شردارب  . 2

؛ یقوس راهچ  دمحم  ازریم  . 3

؛ ینایتشآ نسحازریم  . 4

؛ ینالیگ مشاه  ازریم  . 5

؛ هولج نسحلاوبا  ازریم  . 6

؛ یناسارخ دنوخآ  . 7

؛ یناهفصا هعیرشلا  خیش  . 8

؛ یلیلخ نیسحازریم  . 9

144 ص :

ص 536. ج 14 ، راثآ ، هعومجم  . 1 - 1
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؛(1) يزاریش یقت  دمحم  . 10

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

؛ ینیمخ ماما  . 1

؛ يدهاز رفعج  خیش  . 2

؛ يواس يدنرز  يریبد  یلع  خیش  . 3

؛ ینالیگ یبارتوبا  نیسح  دیس  . 4

؛ ینارهت یقداص  دمحم  رتکد  . 5

؛ ینارهت یناکرسیوت  یناتسلوج  دمحم  نبدمحم  یلع  خیش  جاح  . 6

؛ یلمآ هوژپ  شناد  یقتدمحم  . 7

؛ يزاریش يریسا  لاف  ربکا  یلع  نبدمحم  نب  نیدلا  نیعم  دیس  . 8

؛ نشور میرکلادبع  ازریم  ياقآ  . 9

.ینامرهق نسح  خیش  موحرم  . 10

تافو

، ینسح میظعلادبع  ترـضح  دقرم  هیواز  رد  ير ، رهـش  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  نارهت ، رد  .ق  لاس 1369 ه .  رد  يدابآ  هاش 
(2) .دش هدرپس  كاخ  هب  يزار  حوتفلاوبا  خیش  هربقم  رد 

ق) 1372 ه .   - 1306  ) ینایتشآ يدهم  ازریم 

همان یگدنز 

ق) 1372 ه .   - 1306  ) ینایتشآ يدهم  ازریم 

145 ص :
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ص 1370. ج 4 ، رشبلا ، ءابقن  و  ص 84 ؛ ناگنازرف ، يامیس  و  ص 217 ؛ ج 1 ، هجحلا ، راثآ  . 1 - 1
ص 217. ج 1 ، هجحلا ، راثآ  . 2 - 2
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همان یگدنز 

 _ رفعج ازریماقآ  شردپ ، دزن  ار  هزوح  حطس  ییادتبا و  تالیصحت  دش و  دلوتم  نارهت  رد  .ق  لاس 1306ه  رد  ینایتشآ  يدهم  ازریم 
.تفرگارف کچوک _  ازریماقآ  هب  روهشم 

خیـش ناخرافغ ،)  ) هلودلا مجن  ریم  میرکلادبع ، دیـس  اقآ  لوسرلادـبعالم ، دـنوخآ  یناقلاط ، حیـسم  خیـش  اقآ  سرد  رد  اه  لاس  يو 
.درک تکرش  ینالیگ  مشاه  ازریم  یهاشنامرک و  نسحازریم  هولج ، نسحلاوبا  ازریم  مجنم ، شخبناهج  ازریم  و  هیوبیس ، نیـسحلادبع 

.تشاد لماک  یهاگآ  شدوخ ، نامز  بط  میدق و  بط  رد  يو 

درک تکرش  یناسارخ  دنوخآ  موحرم  سرد  رد  یتدم  دش و  فرـشم  تایلاع  تابتع  هب  .ق  لاس 1327 ه .  رد  ینایتشآ  يدهمازریم 
هللا هیآ  سرد  رد  تشگرب و  تاـیلاع  تاـبتع  هـب  .ق  لاس 1329 ه .  رد  هجلاعم ، زا  دـعب  يو  .تشگزاـب  ناریا  هب  یـضیرم  تلع  هب  و 

تایلاع تابتع  هب  موس ، هبترم  يارب  یتدـم ، زا  دـعب  يو  .دـمآ  ناریا  هب  تفرگ و  داهتجا  هزاجا  ناشیا  زا  تکرـش و  ییاـبطابط  يدزی 
داهتجا هزاجا  نانآ  زا  درک و  تکرش  یناهفصا  هللا  هیآ  یقارع و  ءایضاقآ  هللا  هیآ  ینیئان ، هللا  هیآ  يدابآ ، زوریف  سرد  رد  دش و  مزاع 

.تخادرپ یلقن  یلقع و  مولع  سیردت  هب  فجن  رد  لاس  کی  وا  .درک  تفایرد 

و رـصم ، اراخب ، هب  ییاه  ترفاسم  انیـس ، نبا  نوناق »  » باتک هراب  رد  هژیو  هب  قیقحت  هجلاعم و  يارب  وا  .تشگرب  نارهت  هب  سپـس  يو 
(1) .دومن کیژلب  دنه و  ایلاتیا ، هسنارف ،

: دیامرف یم  يرهطم  یضترم  همّالع  داتسا  راوگرزب  دیهش 

146 ص :

ص 230. ج 1 ، هجحلا ، راثآ  . 1 - 1
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اقآ نادرگاـش  زا  کـچوک  ازریم  هـب  بـقلم  رفعج  ازریم  شردـپ  .دوـب  اـم  نرق  رّحبتم  مّلـسم و  دـیتاسا  زا  یناـیتشآ ، يدـهمازریماقآ  »
.دوب نارهت  فورعم  دهتجم  ینایتشآ  نسحازریم  جاح  رتخد  شردام  دوب و  يا  هشمق  میکح  اضردمحم 

هفـسلف و سّردـم  نارهت  رد  اهلاس  .تسا  هدوب  يروکـشا  مشاه  ازریم  یهاـشنامرک و  نسحازریم  ذـیمالت  زا  يدـهم  ازریماـقآ  موحرم 
رهام دیاب  همان  ففو  بسحرب  هک  ار  میدق  یلعف ) يرهطم  دیهش  یلاع  هسردم   ) رالاسهپس هسردم  یمسر  سّردم  ناونع  دوب و  نافرع 
هیملع هزوح  بّالط  الضف و  ياعدتسا  هب  .ق  1366 ه .  ياهلاس 1365 _  دودح  رد  .تشاد  دشاب _  تایعرـش  رد  رظان  تایلقع و  رد 

(1) «. تخادرپ هضافا  سیردت و  هب  درک و  ترجاهم  مق  هب  يدنچ  مق 

(2) .دوب لوغشم  هعبرا » رافسا   » سیردت هب  تشاد و  روضح  مق  رد  لاس  کی  ینایتشآ  يدهمازریم 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ ینایتشآ رفعج  ازریماقآ  شردپ  . 1

؛ یناقلاط حیسم  خیشاقآ  . 2

؛ لوسرلادبعالم دنوخآ  . 3

؛ میرکلادبع دیساقآ  . 4

؛) ناخرافغازریم  ) هلودلا مجن  . 5

147 ص :

ص 539. ج 14 ، راثآ ، هعومجم  . 1 - 1
ص 230. ج 1 ، هجحلاراثآ ، دمحم ، يزار  . 2 - 2
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؛ مّجنم شخب  ناهج  ازریم  . 6

؛ یضایر نیسح  دمحم  خیشاقآ  . 7

؛ هفسلف تمکح و  رد  هولج ، نسحلاوبا  ازریم  . 8

؛ یهاشنامرک نسحازریماقآ  . 9

؛ ینالیگ مشاه  ازریم  اقآ  . 10

؛ یناسارخ دنوخآ  . 11

؛ ییابطابط يدزی  هللا  هیآ  . 12

؛ يدابآ زوریف  هللا  هیآ  . 13

؛ ینیئان هللا  هیآ  . 14

؛ یقارع ءایضاقآ  هللا  هیآ  . 15

؛(1) یناهفصا هللا  هیآ  . 16

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

؛ ینامز بحاص  میهاربا  خیش  . 1

؛ یغورف ناخ  نسحلاوبا  ازریم  . 2

؛ يزیربت لیلجت  بلاطوبا  ازریم  . 3

؛ یناجنز يوسوم  بلاطوبا  دیس  ازریم  . 4

؛ يراوزبس یلامک  لضفلاوبا  دیس  . 5

؛ یجرگ مساقلاوبا  رتکد  . 6

؛ یناهفصا دامع  دمحا  رتکد  . 7
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؛) یلیبدرا ءارقفلادامع   ) سیونشوخ نسحم  نبدمحا  ازریم  . 8

148 ص :

ص 230 و 231. نامه ، . 1 - 1
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؛ یناغماد يودهم  دمحا  رتکد  . 9

؛ یعیفش لیعامسا  دیس  . 10

؛ یتشرد دامتعا  جاح  . 11

؛ يورشب نسح  دمحم  رفنازورف  نامزلا  عیدب  . 12

؛ یناشاک يدابآ  قدنخ  رفعج  خیش  . 13

؛ يدهاز رفعج  خیش  . 14

؛ يدیهش رفعج  دیس  رتکد  . 15

؛ ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  . 16

؛ يّرد لالج  دیس  . 17

؛ ینامرک یندم  داوج  دیس  جاح  . 18

؛ يزاریش حلصم  داوج  ياقآ  . 19

؛ يدابآ قدنخ  نسحاقآ  . 20

؛ ینالیگ یبارتوبا  نیسح  دیس  . 21

؛ ینادمه يرون  نیسحازریم  . 22

؛ یناسارخ دیص  نیسح و  خیش  . 23

؛(1) یناکرسیوت یناتسلوج  دمحم  نبدمحم  یلع  خیش  جاح  . 24

راثآ

: زا دنترابع  وا  راثآ 

؛» دیحوتلا ساسا  . » 1

؛» رافسا همجرت  . » 2
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149 ص :

ص 380. رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  . 1 - 1
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؛» تاراشا همجرت  . » 3

؛» رافسا تاقیلعت  . » 4

؛» تاراشا تاقیلعت  . » 5

؛» ءافش تاقیلعت  . » 6

( هموظنم حرش  « ) دئارفلاررغ تاقیلعت  . » 7

؛» نیدلا یمحم  مکحلا » صوصف  تاقیلعت  . » 8

؛) قطنم هموظنم  حرش  « ) هحطتنم یلآل  تاقیلعت  . » 9

؛» ینامسج داعم  تابثا  رد  هلاسر  ، » 10

؛» يرانف یضاق  سنالا  حابصم  تاقیلعت  . » 11

؛» ضیوفت ربج و  رد  هلاسر  . » 12

؛» افرع قاذم  هب  نازیم  باتک و  تقیقح  رد  هلاسر  . » 13

؛» رمقلا قش  رد  هلاسر  . » 14

؛» ینامسج داعم  رد  هلاسر  . » 15

؛» دوجو تدحو  رد  هلاسر  . » 16

؛» یناپمک میکحلا  هفحت  حرش  . » 17

؛» یباص نارمع  ثیدح  حرش  . » 18

(1)« ظفاح ناوید  تالکشم  حرش  . » 19

تافو

(2) .دش نفد  مق  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  ش ) 1332 ه .   ) .ق لاس 1372 ه .  رد  ینایتشآ  يدهمازریم 

150 ص :
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ص 272. ج 5 و 6 ، بدالا ، هناحیر  ص 381 ؛ رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  . 1 - 1
ص 230. ج 1 ، هجحلا ، راثآ  و  ص 272 و 273 . ج 5 و 6 ، بدألا ، هناحیر  و  ص 394 . نامه ، . 2 - 2
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 - ( 1294  ) یمق یمطاف  دمحم  دیس  جاح 

همان یگدنز 

 - ( 1294  ) یمق یمطاف  دمحم  دیس  جاح 

همان یگدنز 

، هعمل حرش  ات  ار  تامدقم  تفر و  بتکم  هب  یگلاس  رد 6  يو  .دش  دلوتم  مق  رد  .ق  لاس 1294 ه .  دودح  یمطاف  دمحم  دیس  جاح 
هب یمق  ياملعلاردـص  هارمه  هب  .ق  لاس 1309 ه .  رد  يو  .تشذـگرد  .ق  لاس 1302 ه .  رد  شردپ  .دنارذگ  مق  سدقم  رهـش  رد 
يو .دیزگ  تماقا  هیرینم  هسردم  رد  تفر و  نارهت  هب  تالیـصحت  لیمکت  يارب  ًاددجم  .ق  لاس 1311 ه .  رد  درک و  ترفاسم  نارهت 

یمق یقتدــمحم  ازریم  دزن  ار  لوـصا  هـقف و  وا  .دــش  لــقتنم  يورم  هسردــم  هـب  یناــیتشآ ، يازریم  رما  هـب  .ق  لاـس 1316 ه .  رد 
ار تمکح  مالک و  و  رظان ، نسح  خیش  قداص و  دمحم  خیـش  سردم ، میرکلادبع  دیـس  ینایتشآ ، نسحازریم  جاح  شگرزبردارب ) )

میهاربا ازریم  دزن  ار  میدـق  تأـیه  تایـضایر و  و  یهاـشنامرک ؛ نـسحازریم  يروکـشا و  مشاـه  ازریم  يروـن ، یلع  خیـش  ياـقآ  دزن 
.دش لوغشم  سیردت  هب  .ق  لاس 1319 ه .  زا  و  تخومآ ؛ یناجنز 

یعـس تیطورـشم ، يدازآ و  تفریـشپ  هار  رد  خـسار  نامیا  هدـیقع و  اب  تسویپ و  ناهاوخ  هطورـشم  هب  تیطورـشم ، يادـتبا  رد  يو 
.دنادرگنرب يور  هار  نیا  زا  اه  يراوشد  تارطخ و  دوجو  اب  دومن و  ناوارف 

لاس رد  يو   (1) .تشاد لاّعف  شقن  ناریا  یندم  نوناق  میظنت  نیودت و  یئاضق و  یقوقح و  لیاسم  مکاحم و  رد  یمطاف  دمحم  دـیس 
 _ ياه 1302

151 ص :

.تسا مق  رهش  رد  یباوختخت  ناتسرامیب 60  سیسأت  یمطاف ، موحرم  دنمدوس  رایسب  ياهراگدای  زا  . 1 - 1
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یم سیردـت  زین  قوقح ) تاـیهلا ،  ) لوقنم لوقعم و  هدکـشناد  رد  يو  .دوب  یـسایس  مولع  قوـقح و  هدکـشناد  داتـسا  .ش  1306 ه . 
(1) .درک

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ یناجنز یضایر  حتفلاوبا  نب  میهاربا  ازریم  اقآ  . 1

؛ يروکشا مشاه  ازریماقآ  . 2

؛ یهاشنامرک نسحدمحم  ازریماقآ  . 3

؛ یمق یقتدمحم  ازریم  . 4

؛ ینایتشآ نسحازریم  . 5

؛ سّردم میرکلادبع  دیس  . 6

؛ قداص دمحم  خیش  . 7

؛(2) رظان نسح  خیش  . 8

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش  زا  يرامش 

؛ ینارعش نسحلاوبا  ازریماقآ  . 1

؛ یناکرسیوت یناتسلوج  دمحم  نبدمحم  یلع  خیش  جاح  . 2

(3) .یلمآ هوژپ  شناد  یقتدمحم  . 3

152 ص :

( بوک نیّرز  رتکد  همدقم  اب  . ) ص 238 راعشا ، تالاقم و  هعومجم  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  . 1 - 1
ص 238 و 239. نامه ، . 2 - 2
ص 238 و 239. نامه ، . 3 - 3
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راثآ

: تسوا راعشا  زا  تسا و  مظن  رد  بیدالا » هفحت   » وا راثآ  زا 

تسین یناشیرپ  بابسا  زج  موق  نیا  عمج  تسین  ینادان  ترسح و  زج  هسردم  لصاح 

تسین یناف  وا  هک  میقشع  هر  كاخ  دنکن  یتابث  یماود و  قشع  زج  هچره 

تسین یناث  ارت  میدینش  میدید و  هچره  ناکم  نوک و  رد  هک  تسودیا  تفر  يادخ  ياج 

تسین یناسآب  تسود  خر  رادید  هکناز  يرذگ  ناج  زا  تدیاب  یبلط  ناناج  لصو 

(1) .تسین یناسنا  ملاع  زا  ربخ  ار  ناویح  تسروذعم  دنک  عنم  رگا  مقشع  زا  دهاز 

( .ق 1395 ه .   _ 1310  ) ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس 

همان یگدنز 

( .ق 1395 ه .   _ 1310  ) ینیوزق یعیفر  نسحلاوبا  دیس 

همان یگدنز 

رد ار  ییادتبا  تالیصحت  يو  .تفای  دلوت  نیوزق  رهـش  رد  .ق  لاس 1310ه .  رد  میهاربا ، دیـس  دنزرف  ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبا  دیس 
لاس رد  وا  .تفرگارف  یناتسکات  ربکا  یلعالم  هللا  هیآ  و  یمراط ، یلعالم  جاح  داتسا  دزن  ار  هزوح  حطس  سورد  درک و  يرپس  نیوزق 
دیـس هللا  هیآ  یناقلاط ، حیـسم  ازریم  جاح  يرون ، یبنلادـبع  خیـش  جاح  هللا  هیآ  لوصا  هقف و  سرد  رد  تفر و  نارهت  هب  .ق  1333 ه . 

.درک تکرش  يرون  اضردمحم  خیش  هللا  هیآ  ینباکنت و  دمحم 

ار تایـضایر  یمق و  دومحم  ازریم  یناریمـش و  ینارهت  لضاف  جاح  یهاشنامرک ، نسحازریم  دزن  ار  تمکح  هفـسلف و  یعیفر  هللا  هیآ 
.تفرگارف یناجنز  میهاربا  ازریم  دزن 

153 ص :

ص 238. بوک ، نیرز  همدقم  اب  راعشا ، تالاقم و  هعومجم  رفنازورف ، نامزلا  عیدب  . 1 - 1

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 232 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_153_1
http://www.ghaemiyeh.com


هللادبع هسردـم  رد  تفر و  نارهت  هب  ًاددـجم  درک و  فقوت  شهاگداز  رد  لاس  کی  تشگرب و  نیوزق  هب  .ق  لاس 1338 ه .  رد  يو 
تاراـشا و  » و هموظنم » حرـش   » لـثم یفـسلف  و  لوصـالا » نیناوـق   » لـثم یلوـصا  و  هعمل » حرـش   » لـثم یهقف ، بتک  سیردـت  هب  ناـخ 

.تخادرپ تاهیبنت »

میرکلادبع خیش  جاح  سرد  رد  دومن و  ترجاهم  مق  هب  ینیوزق  یعیفر  هللا  هیآ  .ق  لاس 1340 ه .  رد  مق  هیملع  هزوح  لیکشت  یپ  رد 
لوغـشم هموظنم » حرـش   » و رافـسا » «، » هیافک «، » بساکم «، » لئاسر  » سیردت هب  مق  هیملع  هزوح  رد  يو  .درک  تکرـش  يدزی  يریاح 

جراخ یفـسلف و  یلوصا و  یهقف و  نوتم  سیردت  هب  لاس ، دودح 30  .ق  لاس 1380 ه .  ات  تشگرب و  شیوخ  هاگداز  هب  دعب  .دـش 
.تخادرپ مدرم  تالکشم  لح  داشرا و  نیوزق ، ناطلس  دجسم  رد  تعامج  زامن  هماقا  هب  لوصا و  هقف و 

زامن سرد و  هب  یمیدـق ، رایـسب  رقحم و  کچوک و  یلزنم  رد  عماـج ،» دجـسم   » بنج تفر و  نارهت  هب  .ق  لاس 1380 ه .  زا  ناشیا 
(1) .تخادرپ تعامج 

ناداتسا

: زا دنترابع  وا  ناداتسا 

؛ یهاشنامرک نسحازریم  . 1

؛ یناجنز یجدیه  یلع  موصعم  نبدمحمالم  . 2

؛ یناجنز میهاربا  ازریم  . 3

154 ص :

ص 3. یفسلف ، تالاقم  لئاسر و  هعومجم  همدقم  نسحلاوبا ، دیس  ینیوزق  یعیفر  هللا  هیآ  . 1 - 1
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؛ حایس دمحا  جاح  . 4

؛ یمق ریبک  مساقلاوبا  خیش  جاح  هللا  هیآ  . 5

؛ یهاش دجسم  اضردمحم  خیش  جاح  . 6

؛ يروکشا مشاه  ازریماقآ  . 7

؛ یمراط یلعالم  جاح  . 8

؛ یناتسکات ربکا  یلعالم  . 9

؛ يرون یبنلادبع  خیش  جاح  . 10

؛ یناقلاط حیسم  ازریم  جاح  . 11

؛ ینباکنت دمحم  دیس  . 12

يرون اضردمحم  خیش  . 13

؛ ینارهت لضاف  جاح  . 14

؛ یمق دومحم  ازریم  . 15

؛(1) يدزی يریاح  هللا  هیآ  . 16

نادرگاش

: زا دنترابع  وا  نادرگاش 

؛ یفقث هب  روهشم  ینارهت ، يرتنالک  مساق  ازریم  نب  لضفلاوبا  ازریم  نبدمحم  ازریم  . 1

؛ ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  . 2

؛ یلمآ هداز  نسح  نسح  هللا  هیآ  . 3

؛ ینانید یمیهاربا  نیسح  مالغ  رتکد  . 4

155 ص :
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؛ يدهاز رفعج  خیش  . 5

؛ يزاریش یضر  دیس  . 6

؛ یتبرت ینابر  اضردمحم  خیش  . 7

.نیما دمحم  . 8

.داژناضر نیسح  مالغ  رتکد  . 9

(1) .یهاشمرخ مساقلاوبا  ازریم  . 10

راثآ

: هلمج زا  دومن ؛ فیلأت  يدایز  راثآ  ینیوزق  یعیفر  هللا  هیآ 

؛» رحس ياعد  حرش  . » 1

؛» جارعم هلاسر  . » 2

؛» تعفر هلاسر  . » 3

؛» هعبرا رافسا   » هرابرد هلاقم  . 4

؛ هّدلوم هّوق و  نایب  رد  هلاقم  . 5

؛ هیلحت هیلجت و  هیلخت و  دروم  رد  هلاقم  . 6

؛ هیرهوج تکرح  رد  هلاقم  . 7

؛ لوقعم لقاع و  داحتا  رد  هلاقم  . 8

؛» دوجو تدحو  هلاسر  . » 9

؛» لقع تقیقح  رد  هلاسر  . » 10

؛» يرهد ثودح  رد  هلاسر  . » 11

؛» تیشم هدارا و  رد  هلاسر  . » 12
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«، رافسا  » رب هیشاح  . 13

؛» قارشالا همکح   » رب هیشاح  . 14

؛» ءافش  » رب هیشاح  . 15

؛» تاهیبنت تاراشا و   » رب هیشاح  . 16

؛ يراوزبس يداهالم  جاح  ءامسا » حرش   » رب هیشاح  . 17

؛» مکحلارارسا  » رب هیشاح  . 18

؛» بیغلا حاتفم   » رب هیشاح  . 19

(1) «. تاسبق  » رب هیشاح  . 20

تافو

هاگراب رد  مق ، سدقم  رهـش  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  نارهت  رد  یگلاس ، رد 85  .ق  لاس 1395 ه .  رد  ینیوزق  یعیفر  هللا  هیآ 
(2) .دش نفد  يریاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  هیآ  ربق  رانک  مالسلا ، اهیلع  هموصعم  همطاف  ترضح 

( .ق 1360ه .   _ 1281 ، ) هرس سدق  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همّالع 

همان یگدنز 

( .ق 1360ه .   _ 1281 ، ) هرس سدق  ییابطابط  نیسح  دمحم  دیس  همّالع 

همان یگدنز 

: دسیون یم  شیوخ  لاح  حرش  رد  ییابطابط ، همّالع 

هب ملاع  هداوناخ  کی  نایم  رد  زیربت  رد  یسمش )  1281  ) کیو داتشه  تسیود و  رازه و  لاس  هب  ییابطابط ، نیسح  دمحم  هدنـسیون ،
دوجو

157 ص :

ص 61. نامه ، . 1 - 1
ص 3، داژناضر ، نیـسحمالغ  همدقم : حیحـصت و  یفـسلف ، تالاقم  لئاسر و  هعومجم  همدقم  ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبا  دیـس  . 2 - 2
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شاـعم هیاـم  شیب  مک و  هک  نیا  تبـسانم  هب  .مداد و  تسد  زا  ار  ردـپ  یگلاـس  ُهن  نس  رد  و  رداـم ، یگلاـس  جـنپ  نـس  رد  .ما  هدـمآ 
تبقارم و تحت  دَزن و  مه  هب  متـشاد ) هک  ار  مدوخ  زا  رتکچوک  ردارب  نم و   ) ام یگدـنز  عضو  ردـپ ) یـصو   ) اـم تسرپرـس  میتشاد ،

هـسردم هب  يدـنچ  زا  سپ  بتکم و  هب  ردـپ  تشذـگرد  زا  سپ  یمک  .میتـفرگ  رارق  همداـخ  رفن  کـی  مداـخ و  رفن  کـی  يراتـسرپ 
لاس شـش  تّدم  ًابیرقت  بیترت  نیا  هب  میتشگ و  هدرپس  دـمآ ، یم  هناخ  هب  هک  یـصوصخ  مّلعم  تسد  هب  هرخالاب  .میدـش و  هداتـسرف 

.میدوب ییادتبا  تامیلعت  یسراف و  نتفرگارف  لوغشم 

هک یسمش ) 1296  _ 1290  ) نایم هلـصاف  رد  هک  مراد  دای  هب  ردـق  نیمه  .تشادـن  ینیعم  همانرب  ییادـتبا  تالیـصحت  اـهزور  نآ  زا 
و باصن ، و  يدعـس ، ناتـسوب  ناتـسلگ و  باتک  و  دش ، یم  هدـناوخ  رگید  زیچره  زا  شیپ  الومعم  هک  ار  میرک  نآرق  .مدوب  لوغـشم 

.مدناوخ ار  باسحلاداشرا  و  ماظن ، ریما  تأشنم  مجعم و  خیرات  و  یلیهس ، راونا  روصم  قالخا 

.مدوب مرگرس  نوتم  تئارق  هب  لاس 1304  ات  مدش و  هیبرع  هینید و  مولع  ياه  هتشر  دراو  یسمش  لاس 1297 

، هیدمـص جذوـمنا ، لـماوع ، باـتک  وـحن ؛ رد  و  فیرـصت ، ریم ، فرـص  هلثمأ ، باـتک  فرـص ؛ ملع  رد  لاـس  تفه  نـیمه  فرظ  رد 
، نیناوق ِملاعم ، باتک  لوصا : رد  و  بساکم ؛ و  هعمل ، حرـش  باـتک  هقف : رد  و  لّوطم ؛ باـتک  ناـیب : رد  و  ینغم ؛  و  یماـج ، یطویس ،
رد و  تاراشا ؛ حرش  باتک  هفسلف : رد  و  هیسمش ؛ حرـش  و  هللادبعالم ،] ] هیـشاح و  يربک ، [ قطنم باتک  : ] قطنم رد  و  هیافک ؛ و  لئاسر ،

.تفای همتاخ  نافرع ) هفسلف و  ریغ  رد   ) نتم سورد  بیترت  نیمه  هب  .مدناوخ و  ار  دارملا  فشک  باتک  مالک :
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دمحم خیش  ياقآ  هللا  هیآ  موحرم  سرد  سلجم  هب  مدیدرگ و  فجن  هزوح  مزاع  مدوخ  تالیصحت  لیمکت  يارب  یسمش  لاس 1304 
 _ هل مظعم  هقف _  جراخ  زین  لاس  راهچ  و  دیشک ، لوط  لاس  شش  ًابیرقت  هک  لوصا ، جراخ  هرود  کی  هدش  رضاح  یناهفصا  نیـسح 

روضح هل _  مظعم  لوصا _  جراـخ  هرود  کـی  ینیئاـن و  هللا  هیآ  موـحرم  هقف  جراـخ  رد  لاـس  تشه  نینچ  مه  و  مدوـمن ؛ كرد  ار 
تجح هللا  هیآ  موحرم  شیپ  زین  ار  لاجر  ملع  تایلک  .متفر  یناهفـصا  نسحلاوبادیـس  ياـقآ  هللا  هیآ  هقف  جراـخ  هب  زین  یمک  متفاـی و 

.متفر يرمک  هوک 

هک لاس  شـش  فرظ  رد  .مدـش  قفوم  یبوکداب  نیـسح  دیـس  ياقآ  موحرم  تقو ، فورعم  فوسلیف  میکح و  سرد  هب  زین  هفـسلف  رد 
و ایجولوثآ ، باتک  و  یلعوب ؛ يافـش  هرود  و  اردـصالم ؛ رعاـشم  و  رافـسا ، يراوزبس ، هموظنم  مدرک ، یم  ذّـملت  هل _  مظعم  شیپ _ 

.مدناوخ ار  هیوکسم  نبا  ِقالخا  و  هکرت ؛ نبا  دیهمت 

هب هتخاس و  انـشآ  یناـهرب  رکفت  زرط  هب  ارم  هک  نیا  يارب  تشاد ، هدنـسیون ، تیبرت  میلعت و  هب  هک  یتیاـنع  طرف  زا  یبوکداـب  موحرم 
دیـس اـقآ  موـحرم  سرد  هب  هل _  مظعم  رما _  لاـثتما  رد  .مزادرپ  تایـضایر  میلعت  هـب  هـک  دوـمرف  رمأ  دـشخب ، تیوـقت  یفـسلف  قوذ 

هحّطـسم و هسدنه  هرود  کی  یلالدتـسا و  باسح  هرود  کی  مدـش و  رـضاح  .دوب  یتسدربز  ناد  یـضایر  هک  يراسناوخ  مساقلاوبا 
.متفرگ ارف  هل _  مظعم  زا _  یلالدتسا  ربج  ییاضف و 

لاس و هد  متـشگرب و  زیربت )  ) دوخ یلـصا  هاگداز  هب  هدـش ، تعجارم  هب  ریزگان  شاـعم ، حـضو  لـالتخا  رثا  رد  یـسمش  لاس 1314 
تراسخ هرود  دوخ  یگدنز  رد  ار  هرود  نیا  دیاب  ًاّقح  هک  مدربرس  هب  ناماس  نآ  رد  يا  هدرخ 
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سیردت زا  دوب _  تحالف  يارجم  زا  هک  شاعم _  نیمأت  هلیسو  یمومع  ترشاعم  هب  يرورض  يراتفرگ  رثا  رد  اریز  مرامـشب ، یحور 
.مدرب یم  رس  هب  ینورد  هجنکش  کی  اب  هتسویپ  مدوب و  هدنامزاب  زیچان _  رایسب  يرادقم  زج  یملع ، رّکفت  و 

طاسب هدـیدرگ ، مق  هزوح  هّجوتم  متفگ و  كرت  ار  یلـصا  هاـگداز  هدیـشوپ ، مشچ  دوخ  ناـماس  رـس و  زا  یـسمش )  ) لاس 1325 رد 
دشاب یم  یسمش )  ) لاس 1341 لیاوا  هک  نونکاـت  متفرگ و  رـس  زا  ار  یملع  تالاغتـشا  هراـبود  مدرتسگ و  رهـش  نیا  رد  ار  یگدـنز 

.منارذگ یم  ناماس  نیا  رد  ار  دوخ  راگزور 

هبون هب  زین  نم  .دراد  ییاه  هرطاخ  هدـید و  ییاهابیز  تشز و  یخلت و  یـشوخ و  دوخ ، یگدـنز  رد  دوخ  لاح  بسح  یـسکره  هتبلا 
یتسدیهت و لیاسو و  عاطقنا  ای  ناتـسود  تقرافم  ای  تبرغ  ای  یمیتی  اب  ار  دوخ  یناگدنز  هرود  رت  شیب  هک  رظن  نیا  زا  هصاخ  دوخ و 
دهد و یم  تاجن  كانرطخ  هاگترپ  ره  زا  ارم  ییادیپان  تسد  هک  مدرک  یم  سح  هتـسویپ  یلو  ما ، هدـینارذگ  رگید  ياه  ییراتفرگ 

.دنک یم  تیاده  دصقم  يوس  هب  هدیشک  نوریب  عنام  اهرازه  نایم  زا  يزومرم  هبذاج 

میور یم  مدرورپ  یم  هک  تسد  نآ  زا  هک  تسه  ییارآ  نمچ  لگ  رگو  مراخ  رگا  نم 

یمن مدناوخ  یم  هچره  ور  نیا  زا  متشادن و  لیصحت  همادا  هب  يدایز  هقالع  متشاد  لاغتشا  وحن » فرـص و   » هب هک  لیـصحت  لیاوا  رد 
کی دوخ  رد  درک و  مضوع  هدـش ، مریگ  نماد  ییادـخ  تیانع  هرابکی  نآ  زا  سپ  .مدـینارذگ  وحن  نیمه  هب  لاس  راـهچ  مدـیمهف و 

مایا نایاپ  ات  زور  نامه  زا  هک  يروط  هب  .مدومن  سح  لامک ، لیصحت  هب  تبسن  یباتیب  یگتفیش و  عون 
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ریغ ترشاعم  طاسب  مدرکن و  يدرسلد  یگتسخ و  كرد  رکفت ، میلعت و  هب  تبسن  زگره  هدیشک  لوط  لاس  هدفه  ًابیرقت  هک  لیـصحت 
یم هعلاطم  هب  ار  یقاب  هدومن ، تعانق  يرورـض  لقا  دـح  هب  یگدـنز  رگید  مزاول  باوخ و  دروخ و  رد  .مدـیچرب  یلک  هب  ار  ملع  لها 

مدومن یم  لح  دوب ، یشکدوخ  ره  اب  دمآ  یم  شیپ  یلاکشا  رگا  مدرک و  یم  هعلاطم  شیپ  بش  ار ، ادرف  سرد  هشیمه  .مدینارذگ و 
داتـسا شیپ  ار  سرد  هابتـشا  لاکـشا و  زگره  مدوب و  نشور  ًـالبق  تفگ  یم  داتـسا  هچنآ  زا  متفاـی  یم  روـضح  سرد  هب  هک  یتـقو  و 

(1) .مدربن

ناداتسا

ناداتسا

؛ یناهفصا نیسحدمحم  خیش  هللا  هیآ  . 1

؛ ینیئان هللا  هیآ  . 2

؛ یناهفصا نسحلاوبا  دیس  هللا  هیآ  . 3

؛ يرمک هوک  تجح  هللا  هیآ  . 4

؛ فوسلیف میکح و  یبوکداب ، نیسح  دیس  هللا  هیآ  . 5

(2) .يراسناوخ مساقلاوبا  دیس  . 6

نادرگاش

نادرگاش

: هلمج زا  درک ؛ تیبرت  یناوارف  نادرگاش  ییابطابط  همالع 

؛ یلمآ هداز  نسح  نسح  هللا  هیآ  . 1

؛ یلمآ يداوج  هللادبع  هللا  هیآ  . 2

؛ ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  همالع  . 3

161 ص :
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؛ ینایبرش دیمحلادبع  خیش  . 4

؛ یناجنز نیدلازع  دیس  . 5

؛ ینانید یمیهاربا  نیسح  مالغ  رتکد  . 6

؛ يرهطم یضترم  دیهش  همالع  . 7

؛ حتفم دمحم  رتکد  دیهش  . 8

؛) ینارهت همالع  هب  روهشم   ) يراز هلال  نیسحدمحم  دیس  . 9

؛ يدزی حابصم  یقت  دمحم  هللا  هیآ  . 10

.یباراد يراصنا  ییحی  خیش  . 11

راثآ

: زا دنترابع  وا  راثآ 

؛ دلج  20 نازیملا » ریسفت  . » 1

؛» مسیلائر شور  هفسلف و  لوصا  . » 2

؛» همکحلا هیاهن  . » 3

؛» همکحلا هیادب  . » 4

؛» ناهرب رد  هلاسر  . » 5

؛» هطلاغم رد  هلاسر  . » 6

؛» لیلحت رد  هلاسر  . » 7

؛» بیکرت رد  هلاسر  . » 8

؛) تسا ناسنا  دوخ  هتخاس  هک  يراکفا  « ) تایرابتعا رد  هلاسر  . » 9

؛» تامانم تاوبن و  رد  هلاسر  . » 10
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؛» تاذ تابثا  رد  هلاسر  . » 11
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؛ ....و یفسلف  یملع ، هقرفتم  ياه  ثحب  اهخساپ ؛» اهشسرپ و  ، » تالاقم هعومجم  . 31

(1) «. یّبنلا ننس  . » 32

تافو

تافو

.تفگ کیبل  ار  قح  يادن  .ق  لاس 1402 ه .  مرحم  مهدجیه  هبنشکی  زور  رد  ییابطابط  همالع 

هرس سدق  ینیمخ  ماما 

مایپ نیا  ییابطابط ، همالع  تشذـگرد  یپ  رد  دوب ، روهمج  سیئر  ماگنه  نآ  رد  هک  يا ، هنماخ  یمظعلا  هللا  هیآ  يربهر ، مظعم  ماـقم 
.داتسرف هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  يارب  ار  تیلست 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 

ینیمخ ماما  ناریا  یمالسا  يروهمج  راذگناینب  بالقنا و  ربهر  كرابم  رضحم 

زا یکی  هک  ار  ییابطابط  همّالع  هللا  هیآ  ترـضح  نآرق  ریبک  رـسفم  فوسلیف و  نأشلا  میظع  دنمـشناد  ینابر و  ملاـع  لاـحترا  هعیاـض 
ياه هزوح  بالقنا و  ریبک  ربهر  ینیمخ  ماما  ترضح  و  هادف _  انحاورا  رصع _  یلو  هاگشیپ  هب  دندوب ، مالـسا  ملاع  ریظن  مک  رخافم 

تلیـضف ملع و  ناقـشاع  نادنمـشیدنا و  همه  موحرم و  نیا  نادرگاـش  دـیلقت و  ماـظع  عجارم  مق و  سّدـقم  هزوـح  ًاـصوصخم  هیملع 
.منک یم  ضرع  تیلست 

نیا .دـندرک  فرـص  هار  نیا  رد  عبتت  قیقحت و  یمالـسا و  فراعم  مالـسا و  هب  تمدـخ  هار  رد  ار  يرمع  ییابطابط  همّـالع  ناورداـش 
ناشوج و همشچ 

164 ص :

.لوا پاچ  مق ، باتک ، ناتسوب  ص 42 و 44 . ییابطابط ،) نیسح  دمحم  دیس  همالع  موحرم  همان  دای   ) درخ یحو و  نابزرم  . 1 - 1

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 249 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_164_1
http://www.ghaemiyeh.com


یقیفوت دـنا  هتـسجرب  يدنمـشناد  مالـسا  ملاع  رد  کیره  هک  ینادرگاش  تیبرت  میلعت و  رد  یمالـسا  ياوقت  نافرع و  شناد و  ضایف 
یب تسا و  ریذپان  ناربج  يا  هعیاض  مالسا  ناهج  گرزب  رکفتم  فوسلیف و  ردقلا و  لیلج  فراع  نیا  نادقف  تسا ، هتـشاد  دننام  مک 

هلظدم .تما  ماما  روضح  هب  ار  تبیصم  نیا  رگید  رابکی  دشاب ، رادغاد  راوگوس و  تبیـصم  نادقف و  نیا  زا  دیاب  هشیدنا  ناهج  کش 
.میامن یم  تلأسم  نانم  دزیا  هاگرد  زا  ار  دیعس  دیقف  نآ  حور  يداش  هتفگ  تیلست  یلاعلا 

.يا هنماخ  یلع  دیس 

1368 ش)  _ 1281  ) هرس سدق  ینیمخ  ماما 

یملع یعامتجا و  یسایس و  ياهتیلاعف  زا  يرصتخم  همان و  یگدنز 

یملع یعامتجا و  یسایس و  ياهتیلاعف  زا  يرصتخم  همان و  یگدنز 

بالقنا و ربهر  زرابم و  هدنـسیون ، فراع ، فوسلیف و  دـیلقت ، عجرم  هیقف ، ینیمخ : ماما  هب  روهـشم  يوفطـصم ، هللا  حور  دیـس  جاـح 
.ناریا یمالسا  يروهمج  راذگناینب 

هب هدوب و  يروباشین  ًاتلاصا  ایوگ  ناتـسودنه و  میقم  ریمـشک و  ياملع  زا  اشیلع » نید  دیـس   » مان هب  ینیمخ ، ماـما  يـالعا  دـج  دـّلوت :
و درک ، جاودزا  یناهارف  ناخ  فسوی  رتخد  اب  ینیمخ ) ماما  دج   ) يدنه دمحا  دیـس  وا  دنزرف  و  تسا ، هدرک  ترجاهم  دـنه  ریمـشک 

.دش دلوتم  ش ) ه .   ) نمهب 1241 رد 10  دنزرف  نیمراهچ  ناونع  هب  هک  دوب  یفطصم  مان  هب  رسپ  کی  رتخد و  هس  نآ  لصاح 

هب لـین  زا  سپ  تخادرپ و  قارع  ناریا و  رد  ینید  مولع  لیـصحت  هب  زین  وا  .تشاد  لاـس  تشه  ردـپ  تشذـگرد  ناـمز  رد  یفطـصم 
هجرد
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هقطنم ذوفن  اـب  ياـملع  ناـکلام و  زا  دوـب ، ردـپ  ناوارف  كـالما  ثراو  هک  وا  .تشگزاـب  نیمخ  هب  .ش ) 1273 ه .   ) لاس رد  داـهتجا 
دابآ ناطلـس  مکاح  راجاق و  هدازهاش  ناطلـسلادضع  رادید  دصق  هب  یگلاس ، رد 42  هک  یفطـصم  دیـس  جاح  هللا  هیآ  .دیدرگ  نیمخ 

1379  ) .دـش هتـشُک  مرگ  حالـس  اـب  نیناوخ ، زا  نتود  طـسوت  یمولعماـن  لـیالد  هب  هار  نیب  رد  دوـب ، هدـش  جراـخ  نیمخ  زا  كارا ) )
یناثلا يدامج  هبنشجنپ 20  بش  رد  هک  دوب  هللا  حور  وا  دنزرف  نیرخآ  .دنام  ياجرب  رسپ  هس  رتخد و  هس  یفطصم  دیـس  زا  یـسمش .)

هیاد و ردام و  یتسرپرس  تحت  سپ  نآ  زا  تشاد ، هام  ردپ 5  تشذگرد  ماگنه  وا  .دمآ  ایند  هب  یسمش ، رهم 1281  .ق ،) (1320 ه . 
لکـش رد  نآ  هرطاخ  تشاذـگ و  هللا  حور  حور ، رب  یقیمع  تاریثأـت  ردـپ ، تداهـش  .تفرگ  رارق  دوب ، عاجـش  ینز  هک  شا  همع  زین 

.دوبن ریثأت  یب  يو  هیحور  تیصخش و  هب  ندیشخب 

هب وا  تشادن  دوجو  يا  هسردم  نیمخ  رد  نوچ  اه  لاس  نآ  رد  .دـش  زاغآ  ناریا  رد  تیطورـشم  شبنج  هک  دوب  هلاس  ینیمخ 4  ماما 
دومحم ازریم  دزن  نآ  زا  سپ  شردام ، يومع  رسپ  رفعج ، خیـش  دزن  هیملع ) هزوح   ) یگبلط هسردم  کی  رد  دعب  تفر و  هناخ  بتکم 

باسح و يرادـقم  یـسراف و  تایبدا  ییادـتبا  سورد  ءاملعلاراختفا  رداـم  دزن  یهاـگ  زین  دوب و  هناخرـس  ملعم  هک  ءاـملعلا  راـختفا  و 
رد شیوخ و  رهاوخ  رهوش  یفجن  ازریم  جاـح  دزن  يرادـقم  يدـهم و  دـمحم  ازریم  جاـح  دزن  ار  تامدـقم  سورد  تخوـمآ ، تئیه 

رد 15 .تفرگارف  یتالحم  هزمح  اقآ  هدیدنسپ و  یضترم  دیـس  هللا  هیآ  شگرزب  ردارب  رظن  ریز  ار  یـسیونشوخ  نیرمت  نینـس ، نیمه 
.داد تسد  زا  ار  ردام  دعب  هام  دنچ  همع و  تسخن  ابو ، عویش  رثا  رد  یگلاس 
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تمه هب  هراـبود  ق  لاـس 1332 ه .  رد  كارا  هزوح  تفر ، كارا  هب  لیـصحت  همادا  يارب  .ق ) 1339 ه .   ) لاس رد  یگلاـس و  رد 19 
خیش لوطم »  » سرد رد  نامز  مه  یناگیاپلگ و  دمحم  خیـش  قطنم  سرد  رد  ادتبا  .دش  هدوشگ  يدزی  يرئاح  میرکلادبع  خیـش  جاح 

.تفرگارف ار  هعمل »  » یکارا سابع  خیش  دزن  سپس  .دش  یم  رضاح  يدرجورب  یلعدمحم 

مق هیملع  هزوح  درک و  تمیزع  مق  هب  ءاملع  زا  یعمج  رارـصا  توعد و  هب  يرئاح  هللا  هیآ  ق ، اب 1340 ه .  ربارب  ش  زورون 1301 ه . 
ماما .تسویپ  نانآ  هب  دعب  هام  دودح 4  زین  ینیمخ  ماما  دندرک و  ترجاهم  مق  هب  يو  عبت  هب  زین  بّالط  زا  يرایـسب  .تشاذگ  ناینب  ار 
سرد همادا  ینارهت  بیدا  یلعدـمحم  ازریم  دزن  .دوب  يرعـش  قوذ  ياراد  عـبط و  خوـش  رقوـم ، درجم ، یناوـج  ناـمز  نیا  رد  ینیمخ 

دزن ار  یلاع  حوطس  زا  يرگید  شخب  تفرگارف و  يراسناوخ  یقتدمحم  دیـس  هللا  هیآ  دزن  ار  بساکم  زا  یتمـسق  .دناوخ  ار  لوطم » »
زا يرـصتخم  شخب  ادـتبا  تخادرپ ، هفـسلف  لیـصحت  هب  هقف  لیـصحت  اب  نامزمه  .تخومآ  یناشاک  یبرثی  یلعدیـس  ریم  اـقآ  هللا  هیآ 

ار هموظنم  ماـمت  تفر و  ینیوزق  یعیفر  نسحلاوبا  دیـس  جاـح  دزن  سپـس  .دـناوخ  یمق  يدزی  یمکح  ربـکا  یلع  ازریم  دزن  ار  رافـسا 
رد دومن و  زاغآ  ار  هموظنم  سیردت  نآ  نمض  درک و  تکرـش  ینیوزق  موحرم  رافـسا  سرد  رد  نآ  زا  سپ  .تفرگارف  لاس  تدم 4 

يدودح ات  نویدام  راکفا  اب  ییانـشآ  روظنم  هب  ماما  .دناوخ  یعیفر  هللا  هیآ  دزن  ار  ینیمغچ  حرـش  دیدج و  میدـق و  تئیه  ءانثا  نامه 
.درک تکرش  وا  یناوق  ضورع و  هلاسر  و  نیوراد ) هفسلف  دقن   ) هب عجار  یهاش  دجسم  اضردمحم  خیش  سرد  رد  ار  برغ  هفسلف 
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هوالع .دوب  مق  رد  هک  یلاس  تفه  تدـم  مامت  رد  يدابآ  هاش  موحرم  یقیقح  فراع  دورو  يادـتبا  نامه  زا  ینیمخ  ماما  ناـفرع ، رد 
رد اـم » خیـش   » تراـبع اـب  ار  وا  تفاـی و  یم  روضح  زین  يو  یموـمع  ياـه  سرد  ماـمت  رد  تشاد  وا  اـب  یـصوصخ  سرد  هک  نآ  رب 
اب هک  تشاد  بناجنیا  ندرگ  رب  یناحور  تایح  قح  ًاقح  هک  ام  راوگرزب  خیـش  : » دـیامرف یم  ماـما  .درب  یم  ماـن  شراـثآ  زا  يدادـعت 

(1) «. میآ یمنرب  شرکش  هدهع  زا  نابز  تسد و 

ناشیا دزن  ار  يرصیق » صوصف  حرش  «، » سنالا حابصم  حرش  « » نیرئاسلا لزانم   » و بیغلا » حیتافم   » زا یتمـسق  لاس  تفه  نیا  یط  رد 
.دناوخ

نارهت هب  هاگ  اذل  تشاد و  يا  هژیو  صاخ و  تدارا  سردـم  هللا  هیآ  موحرم  هب  تشاد و  یـسایس  لیاسم  هب  هجوت  ادـتبا  نامه  زا  ماما 
یقیمع تاریثأت  وا  رد  سردـم  يدادبتـسا  دـض  عضاوم  تفای و  یم  روضح  ناریا ) ناملراپ   ) سلجم نایچاشامت  نایم  رد  تفر و  یم 

.تسایس نافرع و  هفسلف و  هقف و  زا  دوب  يا  هزیمآ  کنیا  وا  تیصخش  تفرگ و  یم  وا  زا  ار  شیوخ  یسایس  يوگلا  داهن و  یم 

ثیدح رب  یحرش  دعب  لاس  کی  تشون ، ار  رحس » ياعد  حرش   » باتک لاس 1307  رد  .درک  جاودزا  یگلاس  رد 28  لاس 1308 ، رد 
.درک فیلأت  ار  هیالولاو » هفالخلا  یلا  هیادهلا  حابصم   » باتک یسمش ،  1309 يرمق _  لاسرد 1349  .تشاگن  تولاجلا » سأر  »

رد يرئاح  موحرم  تلحر  زا  سپ  .دش و  لیان  داهتجا  هجرد  هب  مق  هب  دورو  زا  سپ  لاس  هدزیـس  دودح  ینعی  یـسمش  لاس 1313  رد 
.تشاد لاغتشا  سیردت  هب  طقف  هدرکن و  تکرش  یسک  سرد 
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ار یـسایس  لیاسم  شیاهـسرد  رد  هیانک  اب  یهاگ  ینیمخ  ماما  نوچ  دـش و  ور  هب  ور  مدرم  بّالط و  لابقتـسا  اـب  ماـما  قـالخا  سرد 
 _ نیعبرا  » باتک سرد  نیا  جیاتن  زا  .دش  لقتنم  قداصالم  جاح  هسردم  هب  دش و  لیطعت  هیضیف  هسردم  رد  شسرد  درک ، یم  حرطم 

.تسوا یقالخا  ياه  ثحب  هصالخ  هک  تسا  ثیدح » لهچ 

هفحت  » باتک در  مالـسلا و  مهیلع  همئا  هعیـش و  دیاقع  زا  عافد  رد  يدنه  نیـسح  دـماحریم  راونالا » تاقبع   » باتک راشتنا  حیحـصت و 
« سنالا حابصم   » هیشاح و  مکحلا » صوصف   » حرش رب  هیشاح  فیلأت و  هب  .تشون و  هعیش  هیلع  تنـس  لها  زا  یکی  هک  هیرـشع » ینثالا 

.تخادرپ هالصلا ،» بادآ   » و هالصلارس ،»  » و

طسوت هک  هلاس » رازه  رارـسا   » باتک هیلع  یـسمش ، لاس 1323  رد  .دـش  زاغآ  وا  ینلع  یـسایس و  تیلاعف  یـسمش  رویرهش 1320  زا 
تبث باتک  يور  شمسا  دادن  هزاجا  یتح  تشون و  یمالسا  ماکحا  زا  عافد  رد  رارسالا » فشک   » مانب دوب ، هدش  هتـشون  هداز  یمکح 

.دوش

نیا رخآ  ات  دومن و  رداص  نآ  تیموکحم  رد  يا  هیمالعا  ماـما  درک ، تیدوجوم  مـالعا  ًامـسر  لیئارـسا  تلود  لاس 1327 ه ش ، رد 
.درک ظفح  ار  عضوم 

هفـسلف و سیردت  هب  نامز  نآ  رد  ماما  دش و  روشک  رب  مکاح  دـیدش  ناقفخ  یـسمش ، دادرم 1332  ياـتدوک 28  زا  سپ  نارود  رد 
بـساکم  » و هراهطلاو ،» «، » یقثولا هورعلا   » یلع هقیلعت   » ياه باـتک  لاس 1340 ه ش  ات  زین  تشاد و  لاغتـشا  لوصا  هقف و  قـالخا و 

.دومن رشتنم  فیلأت و  ار  همرحم »

هدرپس ملع  هللادسا  هب  ینیما  زا  يریزو  تسخن  تمـس  .دـش  زاغآ  ینیمخ  ماما  یبالقنا  یـسایس و  تیلاعف  هک  ه ش ،)  ) لاس 1341 رد 
هحیال .دش 
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يأر ندوبرکذم » دیجم و  هللا  مالک  هب  دنگوس  ندوب ، ناملـسم   » طرـش هس  دش ، بیوصت  ملع  هنیباک  رد  یتیالو  یتلایا و  ياه  نمجنا 
میرکلادبع خیـش  موحرم  لزنم  رد  مق  لوا  زارط  ياملع  زا  يا  هسلج  ماما  توعد  هب  .تفای  یم  رییغت  ناگدنوش  باختنا  ناگدـنهد و 

زین هبوصم و  نیا  اب  تفلاخم  رد  هاش  هب  عجارم  املع و  ینارگن  مایپ  لاسرا  هب  میمصت  دایز  ياهوگتفگ  زا  سپ  دش و  لیکـشت  يرئاح 
ار هبوصم  وغل  یسمش  رذآ 1341  رد  درک و  ینیشن  بقع  تلود  ماجنارـس  .دیدرگ  ذاختا  اهناتـسرهش  زکارم و  ياملع  هب  مایپ  لاسرا 

يزوریپ نیا  مدرم  زا  یخرب  .دـش و  فورعم  ههامود » تضهن   » ای یتیالو » یتلایا و  ياه  نمجنا  تضهن   » هب تیقفوم  نیا  .درک  مـالعا 
، دیفـس بالقنا  مدنارفر  مالعا  اب  .درک  مالعا  ار  دیفـس  بالقنا  هناگ  شـش  لوصا  اه  ییاکیرما  تیامح  اب  هاش  دعب  .دنتفرگ  نشج  ار 

داوم ندرب  نیب  زا  يارب  يا  همدـقم  مدـنارفر  نیا  تشوـن  نینچ  ار  دوـخ  تفلاـخم  ش  نمهب 1341 ه .  مود  هیمـالعا  رد  ینیمخ  ماـما 
«. تسا بهذم  هب  طوبرم 

مود زور  .درک  مالعا  یمومع  يازع  ار  زورون  دـیع  مدـنارفر ، هب  ضارتعا  ناونع  هب  ماما  زورون  ندیـسرارف  اب  یـسمش  لاس 1342  رد 
هک دش  رازگرب  يراوگوس  مسارم  هیضیف  هسردم  رد  مالسلا ، هیلع  قداص  ماما  تداهش  درگلاس  تبـسانم  هب  یـسمش  نیدرورف 1342 

ار یعمج  درک و  هلخادـم  شترا  دـش و  يراوـگوس  رد  هدـننک  تکرـش  مدرم  بـالط و  هاـش و  نارادـفرط  ناـیم  دروـخودز  هب  رجنم 
ناونع تحت  يا  هیمالعا  رودص  اب  ینیمخ  ماما  اما  دنداد ، یم  رـس  هیقت  همزمز  نامز  نآ  ناقفخ  وج  رد  ءاملع  یـضعب  .درک  ریگتـسد 

بوجو هیقت و  تمرح  ياوتف  يرگتراغ » ینعی  یتسود  هاش  »
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تیعمج روضح  رد  یلبق  مالعا  اب  ینیمخ  ماما  دوب ، اروشاع  اب  فداـصم  هک  دادرخ 1342  رصع 14  رد  .درک  رداص  ار  قیاقح  راهظا 
داریا لیئارسا  هاش و  هیلع  یّجییهم  نانخـس  هیـضیف ، هسردم  يادهـش  دای  تشادیمارگ  يروآدای و  نمـض  هیـضیف ، هسردم  رد  یهوبنا 

ار وا  هتخیر و  ماما  لزنم  هب  بش  یکیرات  زا  هدافتـسا  اب  هاـش  میژر  ياهودـنامک  زا  يدادـعت  یـسمش  دادرخ 1342  دادماب 15  .درک 
دادرم 1342 رد 12  ار  رگید  ياـملع  زا  يا  هدـع  ینیمخ و  ماـما  مدرم ، اـملع و  راـشف  تحت  هاـش  .دـندرب  نارهت  هب  هدرک و  ریگتـسد 
نادـنز و هام  هد  زا  سپ  ماـما  یـسمش  نـیدرورف 1343  رد 17  .داد و  رارق  تـبقارم  تــحت  نارهت  رد  يا  هناــخ  رد  دازآ و  یــسمش 

نآ زا  دعب  .دش  بیوصت  سلجم  رد  نویـسالوتیپاک  هحیال  یـسمش ، رهم 1343  رد 14  .تشگزاب  مق  هب  دـش و  دازآ  ًامـسر  تبقارم ،
تشونرس ینارنخس  یسمش ، نابآ 1343  زور 4  حبص  .داد  لیکشت  مق  یناحور  تاماقم  اب  يا  هسلج  هبوصم ، نیا  اب  هزرابم  يارب  ماما 

تشادزاب و ار  يو  هرصاحم و  ار  ماما  لزنم  هاش ، میژر  يودنامک  اهدص  یسمش ، نابآ 1343  ماجنارس 13  .درک و  داریا  ار  دوخ  زاس 
تخادرپ و تسا ، هاجنلا » هلیسو   » باتک رب  هیشاح  هک  هلیسولا » ریرحت   » باتک نتـشون  لوغـشم  هیکرت  رد  ماما  .دندرک  دیعبت  هیکرت  هب 
رد .دـش  جرد  عافد ، ءاضق و  و  رکنم ، زا  یهن  فورعم و  هب  رما  لیئارـسا و  یجراخ و  طباور  هب  طوبرم  یـسایس  ماکحا  باتک  نآ  رد 
هب نارود  نآ  رد  ماما  .دندش  هداتسرف  قارع  هب  رفاسم  ود  دننام  رومأم و  نودب  یفطصم  جاح  شدنزرف  ماما و  یـسمش  رهم 1344   13
هب ییاهدادیور  نامز  نآ  رد  .درک  یم  ییامنهار  ار  املع  مدرم و  دوخ ، ياه  هیمالعا  اب  داد و  همادا  دوخ  یـسایس  تیلاعف  سیردـت و 

.میا هدشن  نآ  رکذتم  هک  تسویپ  عوقو 
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ناریا زا  هاش  جورخ  زا  سپ  .تشذگرد  فجن  رد  یکوکشم  زرط  هب  ینیمخ  ماما  دنزرف  یفطصم  قآ  جاح  یسمش ، نابآ 1356  لوا 
ماما تادـیدهت ، همه  مغریلع  ماجنارـس  .درک  مـالعا  ناریا  هب  تعجارم  يارب  ار  شیوخ  میمـصت  ینیمخ  ماـما  هاـم 1357  يد  رد 26 

زاوشیپ هب  رفن  اهنویلیم  .دوب  وا  زا  خیرات  لابقتسا  نیرتهوکشاب  دهاش  ناریا  تشگزاب و  روشک  هب  یسمش  نمهب 1357  رد 12  ینیمخ 
(1) .درک داریا  یمهم  نانخس  ارهز ، تشهب  رد  بالقنا  يادهش  رازم  رس  رب  روضح  اب  ماما  دندمآ و 

اب ارهز  تشهب  رد  ماـما  رکیپ  دادرخ 1368 ، زور 15  رد  .تشذـگرد  یگلاس  رد 87  دادرخ 1368 ، هبنـش 13  زور  رد  ینیمخ  ماما 
.دیدرگ نفد  رفن ، اهنویلیم  عییشت 

، هرس سدق  ینیمخ  ماما  یمظعلا  هللا  هیآ  ترضح  نادیرم  نادرگاش و  زا  زیزع  نویبالقنا  روشک و  لوا  زارط  ياملع  نالوئـسم و  رثکا 
راکادف و دهاجم  رادافو و  رای  هک  یلاعلا _  هلظ  هماد  يا _  هنماخ  یلع  دیس  هللا  هیآ  ترضح  يربهر ، مظعم  ماقم  اصوصخم  دنتسه ؛

.تسا ناریا  یمالسا  يروهمج  ماظن  راد  ناکس  لحار و  ماما  هتخابلد  زابناج 
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عبانم

عبانم

ص 2. ج 1 ، مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیس  . 484

، یهاگشناد رـشن  زکرم  ینایتشآ ، نیدلا  لالج  دیـس  داتـسا  حیحـصت  اب  هیبوبرلا ، دهاوش  همدقم  . _______________ ، 485
.مود پاچ 

ج 18. رون ، هفیحص  ینیمخ ، ماما  . 486

.تاعوبطملل فراعتلاراد  توریب ، هعیشلا ، نایعا  نسحم ، دیس  نیما  . 487

.یشعرم هللا  هیآ  ترضح  هناخباتک  پاچ  ءاملعلا ، ضایر  یناهفصا ، يدنفا  هللادبع  ازریم  . 488

.لوا پاچ  ون ، حرط  تاراشتنا  ج 2 و 3 ، مالسا ، ناهج  رد  یفسلف  رکف  يارجام  ینانید ، یمیهاربا  نیسحمالغ  . 489

.ءاوضآلاراد توریب ، هعیشلا ، فیناصت  یلا  هعیرذلا  ینارهت ، گرزباقآ  . 490

.دهشم رشن  یضترملاراد ، رشبلا ، ءابقن  ینارهت ، گرزباقآ  . 491

.تانجلا تاضور  يراسناوخ ، . 492

.هیمالسا یشورفباتک  نادنمشناد ، هنیجنگ  يزار ، فیرش  دمحم  خیش  . 493

.یعقرب یشورفباتک  هجحلاراثآ ، . _______________ ، 494

.داژناضر نیسحمالغ  حیحصت  تالاقم ، لئاسر و  هعومجم  ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبا  دیس  . 495
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.نیمدقتملا ءامکحلا  نیملکتملاو و  هیفوصلا  بهاذم  قیقحت  یف  هرخافلا  هرّدلا  نمحرلادبع ، نیدلارون  یماج  . 496

.ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  همدقم  هیلج ، راونا  يزونز ، هللادبعالم  . 497

.انف همطاف  قیقحت  حیحصت و  ج 1 ، تمکح ، يایحا  یجلخ ، ناخ  ياغچرق  نب  ناخ  یلق  یلع  . 498

.ینایتشآ نیدلا  لالج  دیس  همدقم  حیحصت و  اب  دعاوقلا ، دیهمت  همدقم  هکرتلا ، دمحم  نب  یلع  نیدلا  نئاص  . 499

.تمکح تاراشتنا  رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  اهس ، یقودص  رهچونم  . 500

لوسر قیقحت  حیحصت و  اب  ناهفصا ، مالـسلا ، هیلع  نینمؤملاریما  ماما  ینید  یملع و  تاقیقحت  زکرم  هلاسر ، هد  یناشاک ، ضیف  . 501
.نایرفعج

(. نانبل توریب -   ) تاعوبطملل یملعألا  هسسؤم  ج 1 ، یفاص ، ریسفت  همدقم  . _______________ ، 502

.تاکشم دمحم  دیس  حیحصت  تشهب ، دیلک  دیعس ، یضاق  . 503

ج 1. یبیبح ، یلقفجن  رتکد  حیحصت  قودص ، دیحوت  حرش  . _______________ ، 504

.میدق پاچ  نیعبرا ، حرش  . _______________ ، 505

.مود پاچ  ریوک ، تاراشتنا  ییابطابط ، داوج  همجرت  یمالسا ، هفسلف  خیرات  يرناه ، نبرک  . 506

.یبرعلا ثارتلا  ءایحااراد  ج 7 ، نیفلؤملا ، مجعم  هلاحک ، اضررمع  . 507

ج 14. راثآ ، هعومجم  يرهطم ، یضترم  . 508

.یشعرم هللا  هیآ  تاراشتنا  ج 2 ، تالسلسملا ، یشعرم ، نیدلا  باهش  دیس  . 509

.مراهچ پاچ  مق ، یمالسا  تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ناگنازرف ، يامیس  يراتخم ، اضر  . 510
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.لوا پاچ  یمالسا ، مولع  رشن  زکرم  ناریا ، لمع  ملع و  ناگبخن  داماد ، ققحم  یفطصم  . 511

.موس پاچ  مایخ ، یشورفباتک  ، 1 ج 3 _  بدالا ، هناحیر  يدزی ، سردم  . 512

تاغیلبت رتفد  تاراشتنا  مق ، باتک  ناتسوب  هسسؤم  ییابطابط ، نیـسحدمحم  دیـس  همالع  موحرم  همان  دای  درخ ، یحو و  نابزرم  . 513
.لوا پاچ  مق ، یمالسا 

دیعس دیهـش  رـشن  یهاشمرخ ) نیدلاءاهب  یناف ، نارماک  يداوج ، دیـس  جاح  ردص  دمحا  ) رظن ریز  ج 7 ، عیـشت ، فراعملا  هریاد  . 514
.یّبحم

هرامش 20. هشیدنا ، قاور  هلجم  . 515

.لوا پاچ  يروهط ، هناخباتک  دحوم ، دمص  مامتها  هب  یجیهال ، قازرلادبعالم  دارم ، رهوگ  هدیزگ  . 516

.موس پاچ  رکفلاراد ، هعیرشلارصان ، نیسحدمحم  مق ، خیرات  . 517
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یمیظع هیروح  مق  رهش  رد  تمکح  خیرات 

هراشا

مق رهش  رد  تمکح  خیرات 

یمیظع هیروح 
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همدقم

همدقم

یگدنشخرد یمالسا  هفسلف  هتفای ، شرورپ  ناریا  رد  هک  یمولع  نایم  زا  .تسا  هدوب  ندمت  یلصا  ياه  هفلؤم  زا  دهم و  هراومه  ناریا 
.تسا هدرک  ادیپ  یصاخ 

يزاریش نیهلأتملاردص 

اردصالم تالیصحت  یگدنز و 

يزاریش نیهلأتملاردص 

اردصالم تالیصحت  یگدنز و 

یخرب دروم  رد  .دش  دلوتم  زاریش  رد  نیهلأتملاردص ، هب  بقلم  اردصالم و  هب  روهشم  يزاریـش ، یماوق  میهاربا  نبدمحم  نیدلاردص 
ات هک  يروط  هب  تسا ؛ فالتخا  دروم  يو  تدالو  خـیرات  یتح  دراد ، دوجو  یکیراـت  مهبم و  تاـکن  يو  یـصخش  یگدـنز  عطاـقم 

، يو تافیلأت  یخرب  یخیرات  هبساحم  زا  ار  وا  دلوت  خیرات  ییابطابط  همالع  .دوب  هدشن  هئارا  يدنتـسم  یعطق و  خیرات  ریخا ، ههد  دنچ 
.درک مالعا  ار  .ق   . لاس 979ه جارختسا و 

 _ هضافا نیا  خیرات  : » تسا هدمآ  اردصالم _  دنزرف  دمحا _  نیدلا  ماوق  طخ  هب  لوقعم ، لقاع و  داحتا  ثحب  رد  رافسا ، هیـشاح  رد 
لقاع و داحتا 

178 ص :
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(1) «. تسا هتشذگ  لاس  فنصم 58  رمع  زا  هک  تسا  يرمق  تفه  یس و  رازهکی و  لاس  زا  لوالا  يدامج  هام  هعمج  زور  لوقعم _ 

زاغآ رد  لامتحا _  کی  رب  انب  یتامدقم _  تالیـصحت  ندـنارذگ  زا  سپ  درک و  زاغآ  زاریـش  سرادـم  رد  ار  دوخ  تالیـصحت  يو 
رد جیار  ًابیرقت  یتنس  هک  داتسا _  يوجتـسج  رد  دوب ، يرجه  مهدزای  نرق  نیزاغآ  ياه  لاس  اب  فداصم  هک  شیوخ  رمع  موس  ههد 

.درک كرت  نیوزق  ناهفصا و  دصق  هب  ار  زاریش  دوب _  هرود  نآ 

داتسا نیرت  هتسجرب  هک  دامادریم  سرد  هزوح  هب  دعب  دومن ، لیصحت  ار  یلقن  مولع  یلماع  نیدلاءاهب  خیش  دزن  ادتبا  ناهفـصا ، رد  يو 
دزن ار  نارود  نآ  یمسر  مولع  تخادرپ و  شناد  يریگارف  هب  یکسردنفریم  دزن  وا  نینچمه  .تفای  هار  دوب ، نامز  نآ  یلقع  مولع  رد 

(2) .تفر رتارف  زین  شیوخ  داتسا  زا  تمکح ، ياه  هخاش  یخرب  رد  وا  .دیسر  يداتسا  تمس  هب  تخومآ و  ناداتسا  نیرتهب 

(3) .تشگزاب شهاگداز  هب  .ق   . لاس 1107ه رد  دایز _  لامتحا  هب  شتالیصحت _  مامتا  زا  سپ  يو 

مق رد  تماقا 

مق رد  تماقا 

شهاگداز هب  شیاه ، هتخومآ  زا  ییایند  اب  ق   . لاس 1107 ه رد  اردصالم 

179 ص :

لاـس زا  رگا  ینعی  ص 1 . اردـصالم ، هماـندای  ك.ر : .تسا  هدرک  ناـیب  شیوـخ  هلاـقم  رد  مه  ینیوزق  همـالع  ار  بلطم  نـیا  . 1 - 1
.دوب دهاوخ  يرمق  يرجه  اردص 979  دلوت  لاس  دوش  مک  لاس  فنصم 58  رمع  ، 1037

ص 122. ج 4 ، نانجلا ، تاضور  ك.ر : . 2 - 2
.234 ص 233 _  ج 1 ، اردصالم ، ك.ر : . 3 - 3
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همدقم رد  وا  .دـندرک  ریفکت  ار  وا  امن  ملاع  نالهاج  يرـشق و  ياملع  اّما  .دـهد  رارق  نآ  نابلاط  رایتخا  رد  ار  دوخ  مولع  ات  تشگزاب 
.دیوگ یم  نینچ  هراب  نیا  رد  هعبرا ، رافسا 

هب لین  رد  ارم  عناوم  اما  ...دـش  یمن  ادـیپ  راگزور  يامکح  نف و  لها  ياه  باتک  زا  کـی  چـیه  رد  هک  مدوب  هتفاـیرد  ار  یبلاـطم  »...
نایب مدید  یم  راگزور  ینمـشد  زا  هچنآ  ببـس  هب  ار  دوخ  ياه  هتفای  متـسناوت  یمن  دوب و  هدرک  مریگ  نیمز  دـش و  یم  عنام  دوصقم 

سپ...مدرک باختنا  تساهنآ  يالوم  ادـخ  لوسر  هک  یناسک  نآ  يالوم  نم و  يالوم  هک  ار  یـشور  طیارـش ، نیا  هدـهاشم  اـب  منک 
(1) «. ولگ رد  ناوختسا  متشاد و  مشچ  رد  راخ 

دوخ یفسلف  تارکفت  تالمأت و  هب  دنیزگ و  تنوکس  مق _  عباوت  زا  کهک _ »  » ياتسور هب  هتفرگ ، هرانک  مدرم  زا  دش  نآ  رب  اردص 
( کهک هدـکهد   ) مق ناتـسهوک  رد  زارد  ینایلاس   » ای  (2)« دش دیعبت  کهک  ياتـسور  هب   » يو هک  دـنا  هتـشون  یخرب  .ددرگ  لوغـشم 

(3) «. دوب يراوتم 

ياتـسور هب  درک و  يریگ  هرانک  عاـمتجا  يویند و  یگدـنز  زا  دـنک و  یـضار  ار  اردـصالم  تسناوتن  ملع  لیـصحت  دـندقتعم  یخرب 
هک نیا  (4) و  .دوب هدرک  نایب  ار  نآ  شیوخ  ریبک  باتک  رد  يو  هک  دوب  يا  هعبرا  رافـسا  زا  موس  رفـس  رفـس ، نیا  اریز  تفر ؛ کهک 

.دوب روکذم  رافسا  زا  مراهچ  رفس  تشگرب ، زاریش  هب  رمع  رخآ  رد 

180 ص :

.رافسا همدقم  .1 - 1
عبنم رکذ  نودب  ار  بلطم  نیا  زین  یبلح  رتکد  ص 762 ؛ يراوزبس ، میکح  ات  میکح  بساماج  زا  یناریا  هفـسلف  مولع و  خیرات  . 2 - 2

.تسا هدرک  نایب  ذخأم  و 
.نامه ك.ر ، . 3 - 3

.476 ص 475 _  ج 2 ، مالسا ،» رد  هفسلف  خیرات  : » ك.ر . 4 - 4
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رافسا يو ، ياهرفس  هک  دنچره  دنک ؛ یم  تباث  ار  اعدا  نیا  فالخ  یخیرات  دهاوش  تسا و  حیحص  ان  هدیقع  ودره  هدنراگن ، رظن  زا 
؛ دوبن داقتعا  نیا  هب  ندیناشوپ  لمع  هماج  دصق  هب  يو  ياهرفـس  .دنک  یم  یعادت  نهذ  رد  هدومرف ، نایب  رافـسا  رد  هک  ار  هناگراهچ 
رد ار  شا  یفسلف  بتکم  (1) و  دوب کهک  رد  لاس  يو 15  .درک  یط  ار  لحارم  نیا  زین  عاـمتجا  رد  مدرم و  راـنک  رد  ناوت  یم  اریز 
زا ًالبق  هک  ار  هچ  نآ  دـمآ و  لئان  لوقعم  ملاع  دوهـش  هب  دـیوگ  یم  رافـسا  همدـقم  رد  دوخ  هک  روط  نامه  دیـشخب و  ناماس  اج  نآ 

(2) .دید یم  قارشا  قیرط  زا  داد ، یم  ماجنا  هک  یعرش  ییاه  تضایر  کمک  اب  دوب ، هتخومآ  باتک  داتسا و  قیرط 

فشک و رد  شا  یقرت  نابدرن  اهدرد و  شخب  ماـیتلا  دوب ، هتخومآ  داـمادریم  ییاـهب و  خیـش  شیوخ  ناداتـسا  زا  هک  ییاـه  تضاـیر 
.تسا هدرک  دای  یشرع ، ماهلا  قارشا و  ناونع  اب  رافسا ، باتک  رد  ار  اهدوهش  فشک و  نیا  زا  یخرب  وا  .دوب  هدش  دوهش 

هب مق  كرت  زا  سپ  هک  دـنک  تیبرت  ار  يا  هتـسجرب  نادرگاـش  دزادرپب و  فیلأـت  سیردـت و  هب  تسناوت  مق ، رد  تماـقا  نارود  رد  وا 
.درک هرادا  ار  يو  سیردت  هقلح  شنادرگاش  زا  یکی  زاریش ، دصقم 

(3): درک میسقت  ریز  هرود  ود  هب  ناوت  یم  ار  اردصالم  یگدنز  نارود 

181 ص :

لیصحت و ياه  لاس  هبـساحم و  زا  ناوت  یم  ار  دودح  نیمه  رد  یخیرات  دنا و  هدروآ  ذخام  رکذ  نودب  يا  هدع  ار  تدم  نیا  . 1 - 1
.دروآ تسد  هب  زاریش  هب  تعجارم 

، هعبرا رافسا  همدقم  ك.ر : . 2 - 2
یگتخپ و نامز  زا  ار  موس  هلحرم  مق و  رد  تلزع  ار  مود  هلحرم  دنا و  هدرک  میسقت  هرود  هس  هب  ار  يو  یگدنز  نارود  یخرب  . 3 - 3
دنا و هدروآ  رامش  هب  مق  رد  يو  تماقا  نامز  زا  ریغ  ار  شا  هیلاعتم  تمکح  يریگ  لکش  نامز  دنا و  هتـسناد  زاریـش  رد  يو  تافیلأت 

میکح بساماج  زا  یناریا  هفـسلف  مولع و  خیرات  : » ك.ر .دنا  هدرک  دای  يریگ  هرانک  تلزع و  نارود  ناونع  اب  ار  مق  رد  تماقا  تدـم 
، دنا هتسناد  موس  هرود  زا  ادج  ار  مود  هرود  اریز  تسا ؛ حیحصان  بلطم  نیا  هدنراگن ، رظن  زا  . 776 ص 760 _  يراوزبس ،» میکح  ات 

.دوب يو  سیردت  میلعت و  ینافرع و  ياهدوهش  اب  فداصم  يو  ياه  تضایر  نارود  هک  یلاح  رد 
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؛ نیوزق ناهفصا و  زاریش و  رد  يو  تالیصحت  هرود  . 1

لامتحا هب  هک  زاریش _  هب  تشگزاب  مق و  رد  تماقا  هب  هرود  نیا  .دوب  هرود  نآ  رد  يو  فیلأت  سیردت و  هک  يو  یگتخپ  نارود  . 2
تلحر لاـس 1045  رد  وا  تسا ، هدـش  لـقن  يو  هون  زا  هک  روط  ناـمه  رگا  .دوش  یم  میـسقت  هدوب _   (1) .ق  . لاس 1038ه رد  داـیز 
هدومن فیلأت  مق  رد  ار  رافـسا  باتک  هدـنارذگ و  مق  رد  ار  نآ  رت  شیب  زاریـش و  رد  ار  نارود  نیا  زا  لاس  دودح 7   (2)، دشاب هدومن 

.تسا

.دراد رارق  مق  يامکح  سأر  رد  هکلب  تسا ، یمق  یمیکح  اهنت  هن  اردصالم  دش ، هتفگ  هچ  نآ  هب  هجوت  اب 

اردصالم تیمها 

اردصالم تیمها 

، دـندروآ راـب  هب  بدا  ملع و  هنحـص  رد  اـه  لوغم  هک  ییاـه  يرگناریو  زا  سپ  هک  تسا  نیا  رد  اـهنت  هن  اردـصالم  شزرا  تیمها و 
تمه یمالـسا  هفـسلف  ياـیحا  هب  یّلک ، روط  هب  داـبآ و  زین  ار  يرـشق  اـملع  یخرب  ياـه  يرگناریو  هکلب  تخورفا ؛ رب  ار  ملع  لعـشم 

اه هفسلف  نامه  نیع  ناوت  یم  هن  و  ناینیشیپ ، هفسلف  زا  لقتسم  ًالماک  ناوت  یم  هن  ار  وا  هفسلف  .داهن  ناینب  ار  دیدج  یبتکم  تشامگ و 
.تسناد نآ  هدش  ایحا  و 

182 ص :

.333 ص 332 _  ج 1 ، اردصالم ، ك.ر : . 1 - 1
لاس هک  دیآ  یم  رب  نینچ  اردص ، ناگداون  زا  یکی  ياه  هتـشون  زا  اما  دـنا ؛ هدرک  طبـض  .ق   . ار 1050ه اردصالم  تافو  لاس  . 2 - 2

ص 276. ناهج ، ناریا و  رد  تمکح  ریس  .تسا  حیحص  .ق   . 1045ه
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ياه برشم  نیب  بیکرت  يانعم  هب  زگره  نیا  اّما  دراد ، نیشیپ  هفسالف  يارآ  رد  هشیر  وا  یفـسلف  تایرظن  زا  یخرب  هک  تسا  تسرد 
.دومن در  نقتم  لیالد  اب  ار  اهنآ  تالاکشا  تفریذپ و  ار  قارشا  ءاشم و  ياه  هفسلف  تایرظن  یخرب  وا  .تسین  هتشذگ 

هـشوخ مالک  نافرع و  هفـسلف و  ناگرزب  نمرخ  زا  اردـص  تسا و  قارـشا  ءاشم و  هفـسلف  زا  هتفرگرب  هیلاعتم  تمکح  لئاسم  رت  شیب 
اه گنسرف  ناینیـشیپ  ياه  هفـسلف  اب  وا  هیلاعتم  تمکح  اّما  داهن ، ناینب  ار  شا  هیلاعتم  تمکح  اهنآ  ندرک  گنهامه  اب  هدیچ و  ییاه 

.دراد هلصاف 

یلازغ و ياوران  تـالمح  رثا  رب  هک  انیـس  نبا  هدرم  بتکم  رتسکاـخ  رد  اردـصالم   » (1) .دنا هدیمان  هفـسلف  رگ  ایحا  ار  اردـص  یخرب 
، دوب هدـش  ناج  یب  لوغم  ناکرت و  هشیدـنا  ملع و  رگناریو  تالمح  لاـبند  هب  نینچمه  وا و  بآـم  یلبنح  کلـسم و  يرعـشا  ناوریپ 

(2)« .دنادرگزاب يو  هب  ار  یناوج  دیمد و  هزات  یحور 

دهاوخ قیدصت  دنک ، رظن  قیمع  روط  هب  نیـشیپ  يامکح  اردصالم و  راثآ  رد  دشاب و  هتـشاد  ییانـشآ  یمالـسا  هفـسلفاب  هک  سکره 
اردص .دنا  هتـسناد  نیـشیپ  هفـسالف  رادـماو  ار  نآ  ینابم  یخرب  دـنچره  تسا ؛ هیلاعتم  تمکح  رکتبم  راذـگ و  ناینب  اردـص  هک  درک 

ناهرب و هک  هدرک  تباث  هدرک و  عمج  هفـسلف  نافرع و  یحو و  نیب  تسا و  هیلاعتم  تمکح  راذـگ  ناـینب  یمالـسا و  هفـسلف  رگاـیحا 
.دنرادن ییادج  مه  زا  نآرق  نافرع و 

183 ص :

دوخ جوا  هب  نیدلاردص  روهظ  اب...يرکف  تایح  ءایحا  هک  تسا  هدـمآ  نینچ  ص 475 . ج 2 ، مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  ك.ر : . 1 - 1
.دیسر

ص 283. ناهج ، ناریا و  رد  تمکح  ریس  . 2 - 2
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اردصالم راکفا 

اردصالم راکفا 

: دوش یم  هراشا  نآ  هتسجرب  هنومن  دنچ  هب  هک  دروخ  یم  مشچ  هب  ناوارف  ياه  يروآ  ون  اردصالم ، هفسلف  رد 

راثآ رد  ناونع  نیا  اب  یثحب  .تسا  دوجو  تدـحو  تلاصا و  نیهلأتملاردـص ، هفـسلف  یلـصا  روحم  دوجو : تدـحو  تلاـصا و  فلا )
تلاصا هرابرد  یحیولت  یتاراشا  هاگ  یئاشم  يامکح  مالک  رد  هک  دـنچره  دوش ؛ یمن  هدـید  قارـشا  خیـش  انیـس و  یلعوب  یباراـف و 

رکذ یبلاـطم  دوجو  ندوب  يراـبتعا  رد  زین  قارـشا  خیـش   (1) .تسا هدرک  ناـیب  ار  اـهنآ  زا  یخرب  اردـص  هک  تفاـی  ناوـت  یم  دوـجو 
.دنک یم  هولج  قیقد  اردصالم ، رظن  زا  هک   (2) هدرک

داـمادریم و بتکم  رد  ار  یفـسلف  لکـش  نینچ  یلو  دراد ؛ یمالـسا  ناـفرع  رد  هـشیر  هـک  تـسا  یثحاـبم  نـیرت  مـهم  زا  ثـحب  نـیا 
اردصالم شدرگاش ، .تشاد  تیهام  تلاصا  هب  داقتعا  دوب ، ءاشم  تمکح  وریپ  هک  نیا  اب  دامادریم  .تفرگ  دوخ  هب  اردص  شدرگاش 

.درک مالعا  دودرم  ار  هیرظن  نیا  ینامز ، كدنا  تشذگ  زا  سپ  یلو  تفریذپ ؛ ار  تیهام  تلاصا  داتسا ، زا  تیعبت  هب 

فالخ رمـالا  نا  ًاـفاشکنا  یل  فشکنا  هللا و  ینادـه  یتح  تاـیهاملا  لـصأت  دوجولا و  هیراـبتعا  یف  مهنع  بذـلا  دـیدش  تنک  ّیناو  »
فشکلا و لـها  نم  هفئاـط  فرع  یف  اـهنع  ربعملا  تاـیهاملا  نا  نیعلا و  یف  هعقاولا  هلـصأتملا  قیاـقحلا  یه  تادوجولا  ناوه  کـلذ 

تمشام هتباثلا  نایعالاب  نیقیلا 

184 ص :

48 و 66. ص 39 ، ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  ك.ر : . 1 - 1
ص 156. ج 1 ، قارشا ،) خیش  تافنصم  هعومجم  ، ) تامواقملا باتک  ك.ر : . 2 - 2
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(1)« دوجولا هحئار 

اردصالم باب ، نیا  رد  .تسا  دوجو  کیکشت  تدحو و  دوش ، یم  بوسحم  اردصالم  هفسلف  یـساسا  ياه  هیاپ  زا  هک  يرگید  لصا 
ره دوجو  هک  دنچره  ؛(2)  دنراد مهاب  یتاذ  نیابت  تادوجو ، دندوب  دقتعم  یئاشم  نافوسلیف  .دزاپ  تشپ  ءاشم  هفسلف  میلاعت  رب  هرسکی 

هناگی یتقیقح  تسین ؛ شیب  یکی  یتسه  ورملق  رـسارس  رد  دوجو  اردـص ، رظن  زا  .دراد  تلاصا  شدوخ  تیهاـم  هب  تبـسن  يدوجوم 
.درک راوتسا  ینابم  نیا  رب  ار  شا  هفسلف  هدولاش  اردصالم  .تسا  بتارم  وذ  رگید ، ترابع  هب  فعض و  تدش و  ياراد  هک  تسا 

يرهوج تکرح  تفرگ ، رارق  راکنا  دروم  یمالـسا  يامکح  نیب  رد  اردـصالم  زا  لبق  هک  يرگید  ثحابم  زا  يرهوج : تکرح  ب )
هلوقم رد  تکرح  در  رد  هتفریذـپ و  ار  عـضو  نیا و  فـیک و  مک و  هلوـقم  راـهچ  رد  تکرح  ییاـشم ، ياـمکح  يو ، زا  لـبق  .تسا 

.دندوب هدروآ  یلیالد  رهوج 

جیاتن هدـش و  هدروآ  نآ  تاـبثا  رد  هک  یلیـالد  یلو  دوب ، هدـش  ناـیب  يوحن  هب  یمالـسا  ياـفرع  سوتیلکاره و  هفـسلف  رد  لـصا  نیا 
.تسا اردص  صتخم  اهنت  دش ، هتفرگ  نآ  زا  هک  یّمهم 

زا انیس  نبا  هک  ار  ینامسج  داعم  ملاع و  ثودح  تباث ، هب  ریغتم  طبر  هلمج  زا  یفسلف  تالکشم  زا  يرایسب  لصا ، نیا  هلیـسو  هب  يو 
.درک لح  دوب ، هدومن  زجع  راهظا  نآ  یناهرب  تابثا 

185 ص :

ص 49. ج 1 ، هعبرالا ، رافسالا  ك.ر : . 1 - 1
تینابت و قیاقح  هیئاشم  دـنعو  .تسا  هدیـشک  مظن  هب  ار  نآ  ص 242 ، تمکح ، شخب  هموطنملا ، حرـش  رد  يراوزبس  میکح  . 2 - 2

قهاز يدل  وه 
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ینوـگرگد نیا  دـبای ، یم  رییغت  جـیردت  هب  ءایـشا  رهوـج  تسا و  دوـجو  لـصا  رد  تکرح  هک  تسا  نیا  رهوـج  رد  تکرح  ياـنعم 
.تسا لوحت  رییغت و  لاح  رد  نآ  ره  مارآ و  ان  ءایشا ، تاذ  سپ   (1) .دنمان یم  رهوج  رد  تکرح  ار ، رهوج  یجیردت 

رثا رب  دتـسیا و  یم  بآ  رهن  راـنک  یـسک  لـثم  درب ؛ یپ  نآ  هب  ناوت  یمن  یتحار  هب  هک  تسا  رادروخرب  یمظن  ناـنچ  زا  تکرح  نیا 
زا یعاعـش  ساکعنا  لصاح ، سکع  هک  نآ  لاح  دنیب ؛ یم  بآ  رد  تباث  روط  هب  ار  دوخ  سکع  بآ ، تعرـس  هناخدور و  دنت  بیش 

.تسا تباث  نآ  رد  دوجوم  تروص  یلو  درادن  يرارق  مارآ و  چیه  بآ  تسا و  بآ  رد  مشچ 

.دشاب يرهوج  تکرح  هب  هراشا   (2)« باحّسلا ًاّرم  ّرمت  یه  ًهدماج و  اهبسحت  ُلابجلا  يرت  و   » هیآ دیاش 

تابثا رد  نیقیدـص  ناهرب  هدرک ، یناهرب  ار  اهنآ  نقتم  یلیـالد  اـب  اـی  هتـشاد و  يروآ  ون  اـه  نآ  رد  اردـصالم  هک  یثحاـبم  هلمج  زا 
.تسا ادخ  ملع  ءایشالا و  لک  هقیقحلا  طیسب  هدعاق  لوقعم ، لقاع و  داحتا  ینهذ ، دوجو  رد  یقیقحت  ثحب  یلاعت ، بجاو 

اردصالم راثآ  نادرگاش و 

اردصالم راثآ  نادرگاش و 

رصع ياملع  دمآرـس  سیردت و  یـسرک  نیـشن  ردص  هشیمه  هدیـسر و  يداتـسا  هجرد  هب  شیوخ ، نامز  یمـسر  مولع  رثکا  رد  يو 
.تسا هدرکن  تبث  يو  يارب  يدایز  نادرگاش  خیرات ، اّما  دوب ، شیوخ 

186 ص :

.101 ص 85 _  ج 3 ، هعبرا ، رافسا  ك.ر : رت ، شیب  هعلاطم  يارب  . 1 - 1
 . هیآ 88 لمن ، هروس  . 2 - 2
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يدرگاش راوازـس  قح  هب  هک  دـنزاتمم  هتـسجرب و  هفـسالف ، نیب  رد  نانچ  يو  نادرگاش  زا  نت  دـنچ  هک  تسا  نیا  تیمها  زئاح  هتکن 
(1) .تسا یجیهال  قازرلادبعالم  یناشاک و  ضیف  نسحمالم  اهنآ  هلمج  زا  دنتشاد ؛ ار  اردصالم  نوچ  يداتسا 

زا یخرب  یفرعم  هب  ثحب ، همادا  رد  .میرادن  یعالطا  اهنآ  زا  ام  هک  تسا  هتشاد  زین  يرگید  نادرگاش  نیهلأتملاردص  هک  تسا  ملسم 
.تخادرپ میهاوخ  دنا ، هدرک  نیزم  شیوخ  مان  هب  ار  مق  رد  یلقع  مولع  خیرات  زا  یتاحفص  هک  اردص  نادرگاش 

.تسا هدنام  یقاب  وا  زا  هلاسر  باتک و  زا 40  شیب  .تسا  هتشاذگ  اج  هب  هک  تسا  یـسیفن  راثآ  اردصالم  دروم  رد  رکذ  نایاش  هتکن 
لوصا یـسرکلا و  هیآ  ریـسفت  دننام  ییاهبنارگ  راثآ  زین  یعرـش  مولع  رد  يو  .تسا  یلقع  مولع  رد  وا  رثا  نیرتروهـشم  هعبرا  رافـسا 

، مالسلا اهیلع  هموصعم  ترـضح  صاخ  تیانع  اب  مق ، رد  ار  یـسرکلا  هیآ  ریـسفت  رافـسا و  يو  .تسا  هتـشون  ینآرق  ریـسافت  یفاک و 
: تسا هدرک  هراشا  دوخ  ندوب  یمق  هب  یسرکلا ، هیآ  ریسفت  همدقم  رد  يو  .تسا  هتشاگن 

« ًانکسم یمقلاو  ًادلوم  يزاریشلا  میهاربا ، نبا  نیدلاردصب  رهتشملا  دمحم  »

187 ص :

رد میدرک ، رکذ  اردصالم  يارب  هک  ینادرگاش  مامت  ضایف و  ضیف ، تسا  دقتعم  ینیوزق  ینیسح  نسحلاوبا  دیس  همالع  داتسا  . 1 - 1
هماـندای ك.ر : .دـنتخادرپ  مـلع  لیـصحت  هـب  اردـصالم  دزن  دوـب ، هدرک  سیــسأت  ناـخ  يدرو  هللا  هـک  تـسا  يا  هسردـم  رد  زاریش ،

اردص نارسپ  ضایف و  ضیف و  هک  میراد  ینقتم  لیالد  ام  نوچ  تسین ؛ حیحص  هدنراگن  رظن  زا  بلطم  نیا  اما  ص 3 و 4 ؛ اردصالم ،
ضایف دوب و  زاریش  رد  لاسود  اهنت  وا  اّما  دیناشک ، زاریش  هب  ار  ضیف  داتسا ، هب  هقالع  هک  دنچره  دندرب ؛ هرهب  داتـسا  رـضحم  زا  مق  رد 

.دنام مق  رد  رمع  رخآ  ات  درکن و  تمیزع  زاریش  هب 
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ماهلا زورما  ات  راثآ ، نیا  تسا و  هتشون  زاریش  رد  ار  رگید  یخرب  مق و  رد  ار  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  تسد  رد  وا  زا  زین  يرگید  راثآ 
جهاـنم یف  هیبوبرلادـهاوشلا  زا : دـنترابع  هک  دـنا ؛ هدوـب  یهلا  هفـسلف  نادـیم  زاـت  هـکی  تـمکح و  مـلع و  لـها  ياـشگهار  شخب و 
حیتافم هیبلقلا ، تادراولا  افـش ، تایهلارب  هقیلعت  هیریثـالا ، هیادـهلا  حرـش  هیـشرعلا ، همکحلا  رعاـشملا ، داـعملا ، ءادـبملا و  هیکولـسلا ،
تعـسو زا  ناشن  هک  ...و ؛ قیدـصتلاو  روصتلا  یف  ریـصن ، هجاوخ  ریرجت  حرـش  رب  هیـشاح  تایآلارارـسا ، یفاـک ، لوصا  حرـش  بیغلا ،

(1) .دراد اردص  یملع 

یناشاک ضیف  نسحمالم 

لاح حرش 

یناشاک ضیف  نسحمالم 

لاح حرش 

هب دنمشناد  يا  هداوناخ  رد  يو  .تسا  يرجه  مهدزای  نرق  ياملع  زا  نسحمالم ، هب  فورعم  دومحم ، هاش  نب  یـضترم  هاش  نبدمحم 
.تفرگارف نانآ  دزن  ار  قطنم  یبرع و  یبدا و  مولع  يو  .دندوب  ناشاک  فورعم  ياهقف  زا  شا  ییاد  ردپ و  دمآ ؛ ایند 

قالخا و هفـسلف ، ریـسفت ، ثیدح ، هقف ، رد  وا  .دراد  ثحب  ياج  نآ  مقـس  تحـص و  هک  دنا ؛ هتـشون  .ق  ار 1007 ه .  يو  دـلوت  لاس 
.دوب اناوت  رعش 

رضحم رهش ، نآ  رد  نینچمه  .تفرگارف  ناهفصا  هیملع  هزوح  ناداتسا  دزن  ار  یـضایر  مولع  تفر و  ناهفـصا  هب  یگلاس  رد 20  يو 
رهـش رد  ثیدح ، مولع  رد  ینارحب  دـجام  دیـس  داتـسا  رّحبت  زا  لاس  ود  هب  کیدزن  زین  درک  كرد  ار  یلماع  نیدـلاءاهب  خیـش  داتـسا 

.درک هدافتسا  زاریش 

188 ص :

.460 ص 459 _  ج 2 ، بدالا ، هناحیر  ك.ر : اردصالم ، راثآ  رت  شیب  هعلاطم  يارب  . 1 - 1
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نادنمـشناد زا  تشگ و  یم  رهـش  هب  رهـش  تشگزاب ، رد  هک  دش  فرـشم  ادـخ  هناخ  ترایز  هب  لیـصحت ، زا  لحارم  نیا  یط  زا  سپ 
.داد ضیف  بقل  وا  هب  داتسا  ییانشآ  نیا  رد  درک و  كرد  ار  اردصالم  رضحم  مق  رد  هک  نیا  ات  درک ، یم  هدافتـسا  فلتخم  ياهرهش 

: دسیون یم  نینچ  ار  اردص  اب  شیوخ  ییانشآ  یگنوگچ  ضیف  نسحمالم 

لها ردص  تمدخ  هب  مق  رد  هک  نیا  ات  مدرک ؛ یم  هدافتسا  وا  زا  متفای  یم  يدنمشناد  اجره  متشگ و  یم  رهـش  هب  رهـش  جح ، زا  دعب  »
يو ناتسآ  میقم  .متشگ  فرـشم  دوب _  رهد  دیحو  رـصع و  ماما  نطاب ، ملع  نونف  رد  هک  نآ  اردصالم _  ناقیا ، کلف  ردب  نافرع و 

رمالارخآ رد  تشگ و  لصاح  تریـصب  زین  نطاب  مولع  رد  ات  مدش ؛ لوغـشم  تاضایر  سفن و  هدهاجم  هب  لاس  تشه  زا  شیب  هدش و 
(1)« .مدروآ رد  شیوخ  حاکن  رد  ار  وا  رتخد  لئان و  يو  ترهاصم  فرش  هب 

رگید لاسود  تدم  تفر و  زاریش  هب  داتسا  هارمه  دوب ، داتسا  هتفیش  نوچ  وا  .دوش  یمن  متخ  اج  نیا  هب  داتسا  رـضحم  زا  يو  هدافتـسا 
.تشگرب ناشاک  هب  نآ  زا  سپ  دوب و  داتسا  رانک  رد 

دمحمالم شدنزرف  ناوج و  رـسمه  هارمه  ًالامتحا  .ق و  لاس 1038 ه .  ای  .ق   . لاس 1039 ه زاریـش  هب  مق  زا  يو  تکرح  لاس  دیاش 
(2) .تشذگرد یگلاس  رد 84  .ق  لاس 1091ه .  رد  يو  .تسا  هدوب  ناریا _  رخافم  زا  یکی  يدهلا _  ملع 

189 ص :

ص 234. ج 1 ، اردصالم ، . 1 - 1
ص 245. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  . 2 - 2

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 274 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_189_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_189_2
http://www.ghaemiyeh.com


ضیف تیمها 

ضیف تیمها 

ریظن مک  ياه  هرهم  زا  یلقن و  یلقع و  مولع  عماج  دیسر و  العا  دح  هب  دوب ، هتخومآ  هک  یمولع  رد  هک  تسا  يرداون  هلمج  زا  ضیف 
: تسا هدمآ  بدالا  هناحیر  رد  وا  هرابرد  .دیدرگ  ملع  هصرع  رد 

هک یناث ؛ سابع  هاش  دـهع  يرجه ، مهدزای  نرق  هیماما  ياملع  يالجا  زا  یناحبـس  فراع  ینادمـص و  لماک  لـضاف  یناـبر  ملاـع  »...
یمهف و ربخ  رد  عماج و  ار  هیلقن  هیلقع و  مولع  رهاـم و  رعاـش  بیدا ، هلأـتم ، ملکتم  میکح ، و  ققدـم ، ققحم ، رـسفم ، ثدـحم ، هیقف ،

هدرفتم تقیرط  تعیرـش و  لوصا  نیب  ام  عمج  نطاوب و  اب  رهاوظ  لوصا  قیبطت  رد  ریظن و  یب  هینید  رابخا  ثیداحا و  یناـبم  هب  نطفت 
مراکم رد  هیملع  بتارم  رب  هوالع  هدـشن و  مولعم  هقحم  هقرف  یماـمت  رد  عوضوم  نیا  رد  وا  رظن  تاـنجلا ، تاـضور  هدومرف  هب  دوب و 

(1)« ...قافآ روهشم  قاط و  قالخا 

همشچرس زا  هدرک و  كرد  ار  اردصالم  مالسا ، ناهج  ریخا  نارود  میکح  هناگی  رـضحم  هک  سب  نیمه  ضیف  نسحمالم  تیمها  رد 
.تسا هتشگ  باریس  هیلاعتم  تمکح 

رد شا  یناـفرع  دـُعب  ور ، نیا  زا  .تشاد  یناـفرع  قاذـم  زین  ضیف  موحرم  دوب ، ناـفرع  ناـشخرد  ناگراتـس  زا  اردـصالم ، شداتـسا ،
.درک ادیپ  يرت  شیب  شیارگ  قالخا  ثیدح و  هب  يو  .دش  افوکش  يرتالاب  بتارم 

رد دورو  اریز  دنک ؛ یمن  مک  يو  یفسلف  شزرا  زا  تشاد ، هفسلف  هب  تبـسن  يریگمـشچ  تفر  شیپ  قالخا  نافرع و  رد  يو  هک  نیا 
همه نآ ، رب  هوالع  .دوب  هتخاسن  لفاغ  رگید  ياه  هزوح  زا  ار  وا  ملع  کی  هزوح 

190 ص :

.239 ص 238 _  ج 3 ، نامه ، . 1 - 1
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زا سپ  ماـنب  ياـمکح  زا  زین  يراوزبـس  مـیکح  دـنا و  هدرک  كرد  بوـخ  ار  يو  ناینیـشیپ  وا و  هفـسلف  اردـصالم ، زا  دـعب  هفــسالف 
رد هک  دـنچره  دـنک ؛ ریرقت  بوخ  دریگب و  دای  یبوخ  هب  ار  اردـص  هفـسلف  تسناوت  هکلب  تسین ، ون  یبتکم  راذـگ  ناـینب  اردـصالم ،

.ضیف نسحمالم  تسا  نینچمه  .تسا  هدرک  ذاختا  اردص  فلاخم  یتارظن  زین  دراوم  یضعب 

.تخومآ هنازرف  ناداتسا  دزن  ار  تمکح  دوب _  زاریش  رد  لاس  مق و 2  رد  نآ  لاس  هک 8  لاس _  يو 10 

: تسا دقتعم  دناد و  یم  ینافرع  تمکح  رد  اردصالم  درگاش  نیرتزاتمم  ار  يو  نبروک  يرناه 

هتخانـشان وا  يارب  یمالـسا  شناد  ياهورملق  زا  کی  چـیه  .قارـشا  تمکح  رب  مه  دراد و  فارـشا  ءاشم  تمکحرب  مه  نسحمـالم  »
(1)« .تسا یعیش  هشیدنا  ناگدنیامن  نیرت  هتسجرب  اردصالم ، دوخ  داتسا  نوچمه  وا  .تسین 

ضیف راثآ  نادرگاش و 

ضیف راثآ  نادرگاش و 

هلاسر باتک و  رب 200  نوزفا  ار  وا  راـثآ  یخرب ، .دراد  فلتخم  مولع  رد  يو  رحبت  تـالامک و  زا  ناـشن  ضیف ، راـثآ  عونت  ترثـک و 
.تسا هدیسرن  ام  تسد  هب  ضیف  راثآ  مامت  .دنا  هتشون 

مان يو  باتک   120 بدالا ، هناحیر  رد  .دـنا  هدرک  تبث  يو  يارب  باـتک  یخرب 89  .تسین  صخـشم  قیقد  روط  هب  يو  راثآ  دادـعت 
؛(2) تسا هدش  هدرب 

191 ص :

ص 67. یقیبطت ،» هفسلف  یناریا و  هفسلف  . » 1 - 1
.245 ص 242 _  ج 3 ، بدالا ، هناحیر  ك.ر : . 2 - 2
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: هلمج زا 

راـکذا هولـصلاراکذا و  نیقیلا ، نیع  فراـعملا ، لوصا  دوجولاو ، ناـکمالا  هفایـضلا ، بادآ  قـالخالا ، بیذـهت  یف  ءاـضیبلا  هجحملا 
عیابطلا و ددـجت  نع  لاؤسلا  باوج  لزالا ، یف  تادوجوملاب  یلاـعت  هللا  ملع  هیفیک  نع  يرهبـالا  باوج  همهملا ، راـکذالا  هراـهطلا و 

داتسا هیوامس  حشاوا  هیشاح  يونعم ، وا  یظفل  كرتشم  هنا  نایب  یف  دوجولا  هلئسم  باوج  لاثمالا ، ددجتب  ینامسجلا  دوجولا  تکرح 
نویعلاءالج و ضیوفتلاو ، ربجلا  رایتخالاوربجلا ، بهاذملا ، ریونت  یفصم ، یفـصا ، یفاص و  دیحوتلا ، میوقتلا ، نسحا  دامادریم ، دوخ 

.یفاولا یفاشلا و 

، يو نادرگاـش  نیرت  گرزب  زا  .تسا  هدرک  تیبرت  هک  تسا  ینادرگاـش  تـسوا ، یملع  داـعبا  تیعماـج  رگناـیب  هـک  يرگید  ثـحب 
.تسا یمق  دیعس  یضاق  يدهلا و  ملع  دمحمالم  شدنزرف 

یجیهال قازرلادبعالم 

یجیهال ققحم  یگدنز  زا  يرصتخم 

یجیهال قازرلادبعالم 

یجیهال ققحم  یگدنز  زا  يرصتخم 

بقل دوب و  اردصالم  داماد  درگاش و  يرجه و  مهدزای  نرق  گرزب  نادنمـشناد  زا  یمق ، یجیهال  نیـسح  نب  یلع  نب  قازرلادبعالم 
.دوب هتفرگ  داتسا  زا  ار  ضایف » »

يایوگ شا  یملع  راثآ  هک  هدیـشخرد ؛ وا  زا  رت  شیب  تمکح ، رد  هدوب و  رت  گرزب  ضیف  زا  ضاـیف  ینـس ، رظن  زا  دـسر  یم  رظن  هب 
.تسا نآ 

ار داتـسا  رـضحم  ضیف  زا  لبق  (1) و  هدوب داتـسا  دزن  يرت  شیب  تّدـم  يو  هک  هدرک  طابنتـسا  نینچ  داتـسا  اب  ضاـیف  هطبار  زا  یخرب 
هدرک كرد 

192 ص :

.361 ص 360 _  ج 1 ، اردصالم ، ك.ر : . 1 - 1
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(1) .دوب يو  هتفیش  ًالماک  دیرم و  هکلب  اردصالم ، درگاش  اهنت  هن  يو  هک  دیآ  یم  رب  نینچ  شراعشا  زا  .تسا 

رود دـیابن  رظن  زا  هک  يا  هتکن  .دوب  هدـش  دـنم  هقالع  رایـسب  يو  هب  هتخومآ و  مق  رد  اردـص  زا  ار  ناـفرع  مـالک و  قطنم ، هفـسلف ، وا 
اب هک  یتابتاکم  اـب  تفرن و  زاریـش  هب  ق  لاس 1039 ه .  رد  اردـصالم  هارمه  قازرلادـبعالم  هقالع ، همه  نیا  اب  هک  تسا  نیا  تشاد ،
هب ندیسر  يوزرآ  نآ  ره  هک  تسا  نآ  رگنایب  هدورس ، داتسا  فصو  رد  وا  هک  يراعشا  .داد  یم  نیکست  ار  يو  يرود  تشاد ، داتسا 

قازرلادـبعالم هفـسلف  تیمها  زا  ثحب  رد  هک  تسا  يا  هتکن  درکن ، كرت  ار  مـق  داتـسا  هارمه  ارچ  هـک  نـیا  اـما  درک ، یم  ار  داتـسا 
.دش دهاوخ  نشور 

لاس رد  تشاذگ و  راگدای  هب  يدنمـشزرا  راثآ  درک و  تیبرت  يزاتمم  نادرگاش  .دومن  يا  هدنزرا  تامدـخ  ملع ، هنحـص  رد  ضایف 
.تسا فیعض  رایسب  ق ) 1051 ه .   ) لوا خیرات  تّحص  لامتحا  .درک  تلحر  مق  رد  .ق  ای 1072 ه .   1051

رهوگ  » باتک یجیهال  ققحم  هک  نیا  تنطلـس و  تخت  هب  سابع  هاـش  سولج  خـیرات  نتفرگ  رظن  رد  اـب  ناـخروم  ناـققحم و  یخرب 
مان هب  ار  دارم »

193 ص :

داتسا تبیصم  زا  مناجرب  تسا : هدورس  شیوخ  داتسا  تلحر  زا  سپ  هک  تسا  يراعشا  زا  یشخب  اهنت  دیآ  یم  ریز  رد  هچ  نآ  . 1 - 1
تسادج نکش  نادند  مغ  نیا  ادج و  اهنآ  یتبیـصم  زا  یمد  هچرا  مدوبن  یلاخ  تسافطـصم  دقف  زا  یلع  لد  رب  هک  يدرد  دیـسر  نم 

زا دوب  رورغ  لهج و  هریت  كاخ  هک  معبط  تساور  منک  شکاخ  شتسرپ  رگا  رشح  ات  تسا  يونعم  ّبر  مه  بأ و  مه  هک  نم  داتـسا 
تسامه هیاس  نم  رس  رب  هک  وا ، لابقا  متّزع  جارعم  هب  دناسر  لذ  هاچ  زا  تسالط  نامز  نیا  شیرگایمیک  عنص 
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(1) .تسا دییأت  دروم  مود  خیرات  هدومن ، فیلأت  نآ  زا  سپ  ار  نامیا » هیامرس   » باتک هتشون و  تقو  ناطلس 

هفسلف خیرات  رد  ضایف  تیمها 

هفسلف خیرات  رد  ضایف  تیمها 

!؟ تفرن زاریش  هب  شیوخ  داتسا  هارمه  ضایف  ارچ 

.دراد یتالاکشا  اهنآ  زا  مادکره  هک  داد  ناوت  یم  يددعتم  ياه  باوج  لاؤس ، نیا  هب 

مه زا  سیردـت  هقلح  يو  نتفر  اـب  اریز  تشادزاـب ؛ زاریـش  هب  نتفر  زا  ار  وا  سیردـت ، هک  تسا  نیا  هدـنراگن  رظن  زا  حیحـص  خـساپ 
زا هک  یتهارک  اب  ور ، نیا  زا  .دوبن  قازرلادبعالم  اردصالم و  لوبق  دروم  رظندم و  هک  دش  یم  تیاده  يریسم  هب  ای  دش  یم  هتـسسگ 

: دنام رهش  نآ  رد  داتسا ، روتسد  هب  دیاش  تشاد و  داتسا  يرود 

داتـسا زا  یفاک  هشوت  هک  ار  ینادرگاش  یحلاصم  ربانب  هاگ  هگ  هک  تسا  هدوب  نیا  رب  هیملع  ياه  هزوح  دیتاسا  نایم  رد  جـیار  تنـس  »
ببس هب  هک  یگقالع  یب  ببـس  هب  هن  نیا  .دننک  یم  رود  دوخ  زا  ًاهرک  ًاعوط و  دنـشاب ، هدیـسر  فافک  داهتجا و  هبترم  هب  دنا و  هدرب 

ندنام نیهلأتملاردص و  ضایف و  ییادج...تسا  هدوب  رگید  نادرگاش  نتـشاد  يارب  اهنآ  يداتـسا  تقایل  نانآ و  ماقم  ردق و  تخانش 
هزوح نادرگاش و  نیهلأتملاردص  هک  تسین  دیعب  هدوب و  تنس  هریس و  هدعاق و  نیمه  مکح  هب  زاریش  هب  يرگید  نتفر  مق و  رد  یکی 

(2)« ...دشاب هدرک  دوخ  فلخ  نیشناج  هفیلخ و  ار  وا  درپس و  يو  هب  ار  مق  رد  دوخ  سرد 

194 ص :

ص 234. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  ك.ر : . 1 - 1
.363 ص 362 _  ج 1 ، اردصالم ، . 2 - 2
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يو تسد  هب  هک  تسا  ینادرگاش  يو و  راثآ  تشاد ، رود  رظن  زا  دیابن  تسا و  ریگمشچ  رایسب  ضایف  تیمها  رد  هک  يرگید  بلطم 
.دنا هتفای  شرورپ 

: زا دنترابع  تسا  يو  یملع  عونت  زا  یکاح  هک  وا  راثآ 

ثودح « ؛» ریصن هجاوخ  تاراشا  حرش  هیشاح  « ؛ قارـشا تمکح  رد  لکایهلا » حرـش  « ؛ دوجو ای  تیهام  تلاصا  رد  هبّیطلا » تاملکلا  »
هللادبعالم هیشاح  رب  هیشاح  «، » دیرجت حرش  تایهلا  رب  يرفح  هیـشاح  رب  هیـشاح  « ؛» مالکلا دیرجت  حرـش  یف  ماهلالا  قراشم  « ؛» ملاعلا

(1) ...و رعش » ناوید  « ؛» نامیا هیامرس  « ؛» یچشوق دیرجت  حرش  ضارعا  رهاوج و  هیشاح  «، » قطنملا بیذهت  رب  يدزی 

ناگراتـس زا  ضایف  دـنزرف  یجیهال  نیـسحازریم  یمق و  دیعـس  یـضاق  ناـنآ ، ناـیم  زا  هک  تسوا  نادرگاـش  هب  ضاـیف  رگید  شزرا 
تـسد رد  ناشیا  زا  يدایز  عالطا  هک  دوب  وا  درگاش  زین  میهاربا ، ازریم  شرگید ، دـنزرف  .دـنا  هدوب  تمکح  ملع و  نامـسآ  ناشخرد 

(2) .تسا هیمالکلا » هیمکحلا و  دعاوقلا   » باتک هدنسیون  يو  هک  نیا  زج  تسین ،

امن ملکتم  یفوسلیف  ضایف ؛

امن ملکتم  یفوسلیف  ضایف ؛

ثحابم ضایف  اّما  دهد ؛ لیکـشت  یفـسلف  هزوح  دمانب و  فوسلیف  ار  دوخ  يرابخا ، نیثدـحم  ناملکتم و  ربارب  رد  تسناوت  اردـصالم 
یفسلف

195 ص :

بـساماج زا  یناریا  هفـسلف  مولع و  خیرات   » ص 234 و ج 3 ، بدالا ،» هناـحیر  : » ك.ر ضاـیف ، راـثآ  زا  رت  شیب  عـالطا  يارب  . 1 - 1
.779 ص 778 _  ییراوزبس ،» میکح  ات  میکح 
ص 234. ج 3 ، بدالا ،» هناحیر  : » ك.ر . 2 - 2
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درگاـش گرزب و  فوـسلیف  نیا   (1) .دـشاب ناـما  رد  هاوخدـب  نانمـشد  سرریت  زا  اـت  درک ، یم  حرطم  یمـالک  ثحاـبم  ساـبل  رد  ار 
درک و یم  سیردـت  ار  مالک  ملع  دوب ، هتخومآ  لامک  مامت و  هب  وا  زا  ار  هیلاعتم  ییاـشم و  یقارـشا و  تمکح  هک  اردـص  هطـساوالب 

.تسا هدرک  تیبرت  ار  یناملکتم  هدنام و  اج  هب  يو  زا  يدایز  یمالک  راثآ  .دنسانش  یم  ملکتم  ناونع  هب  ار  وا  بلغا 

زا ار  یجیهـال  ضاـیف  هک  يرگید  هتکن  .تسا  تیهاـم  تلاـصا  هب  يو  داـقتعا  تسا ، تیمها  زئاـح  يو  هراـبرد  هـک  يرگید  بـلطم 
رب انعم  ظفل و  نیب  یقیقح  هطبار  تبسن و  دوب  دقتعم  يو  .تسا  یناعم  رب  ظافلا  یتاذ  تلالد  هب  يو  هدیقع  دزاس ، یم  زاتمم  نارگید 

سدح ار  نآ  يانعم  رکفت ، اب  هک  تسا  نکمم  دونشب ، درادن و  نآ  هب  ییانشآ  هدینـشن و  ًالبق  ار  یتغل  یـصخش  رگا  ینعی  تسا ؛ رارق 
(2) .دنزب

یمق دیعس  یضاق 

دیعس یضاق  لاح  حرش 

یمق دیعس  یضاق 

تقو تموکح  مارتحا  دروم  رایـسب  هک  تسا  یمق  دیعـس  یـضاق  يرجه ، مهدزای  نرق  مود  همین  هیوفـص و  رـصع  يافرع  امکح و  زا 
.دنتفر یم  يو  ترایز  هب  شنایرابرد  یناث و  سابع  هاش  دوب و 

دیعس یضاق  لاح  حرش 

زا سپ  وا  .دـش  دـلوتم  مـق  رد  .ق  لاس 1049ه .  هدعقلا  يذ  مهد  رد  دیعـس ، یـضاق  هب  فورعم  دیفم ، دمحم  دـنزرف  دیعـس ، دـمحم 
تامدقم لیصحت 

196 ص :

ینیگنـس ناواـت  هکلب  دوـبن ؛ اهدـمایپ  تاـعبت و  زا  یلاـخ  دـیمان ، فوـسلیف  ار  دوـخ  هک  زین  اردـصالم  هک  تسا  رکذ  هب  مزـال  . 1 - 1
.تسا هدرک  نایب  ار  نآ  رافسا  همدقم  رد  دوخ  هک  درک  تخادرپ 

«. تانجلا تاضور  : » ك.ر رت ، شیب  هعلاطم  يارب  . 2 - 2
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تفر و رد  شفیرش  رمع  لوط  رد  مق  ناهفصا و  نیب  درک و  ترجاهم  ناهفـصا  هب  تخومآ ، ردپ  دزن  ار  بط  هک  نیا  زا  دعب  مق و  رد 
.تفرگ رارق  یناث  سابع  هاش  يابطا  هرمز  رد  ناهفصا ، هب  دورو  يادتبا  رد  دوب و  دمآ 

ححصم اّما  .دنا  هتشون  يو  تلحر  ياهلاس  ار...و  ق(2)   . ياهلاس 1100(1) و 1103 ه تسا و  رظن  فالتخا  يو  تافو  لاس  دروم  رد 
هب مق  رد  يو   (3) .تسا هدوب  تایح  دـیق  رد  .ق   . لاس 1107 ه ناضمر  مهدجیه  رد  يو  تسا  دقتعم  قودص » دـیحوت  حرـش   » باتک

.دش هدرپس  كاخ 

شیوخ نامز  یمسر  مولع  اب  دیعس  یضاق  ییانشآ  _ 

شیوخ نامز  یمسر  مولع  اب  دیعس  یضاق  ییانشآ  _ 

ینافرع فوصت و  ثحابم  رد  هک  يرحبت  رب  هوالع  يو  .تشاد  لماک  ییانشآ  شیوخ  نامز  یمسر  مولع  زا  يرایسب  اب  دیعس  یـضاق 
زا زین  لاـجر  ریـسفت و  ثیدـح ، یـضایر ، مولع  هقف ، بط ، ءاـشم ، قارـشا و  هفـسلف  رد  تشون ، هنیمز  نیا  رد  ییاـه  باـتک  تشاد و 
مق رد  هک  نیا  ببـس  هـب  (4) و  تفای بقل  کچوک » میکح   » هب هک  يروط  هب  دـش ؛ یم  بوسحم  شیوخ  رـصع  ناـشخرد  ناـگراتس 

ار يو  یخرب  .تسا  یعرـش  مولع  رب  وا  هطاحا  رگنایب  يو  تمـس  نیا  تفاـی  ترهـش  یمق  دیعـس  یـضاق  هب  تشاد ، تواـضق  بصنم 
نسحمالم درگاش  وا   (5) .دنناد یم  سدقلا » حور   » هب دیؤم 

197 ص :

ص 162. ج 3 ، قیاقحلا ،» قئارط  : » ك.ر . 1 - 1
ص 268. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  . 2 - 2

ص 3. ححصم ، همدقم  قودص ، دیحوت  حرش  ك.ر : . 3 - 3
ص 268. ج 3 ، بدالا ، هناحیر  ك.ر : . 4 - 4

.هفشکلاریراسالا یلع  عالطالاو  هّیقخلا  تاکنلا  قیاقدلا و  طابنتسا  یف  سدقلا  حورب  ًادیؤم  . 5 - 5
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تمکح رد  يو  .دوب  دوخ  ناداتـسا  يرکف  براـشم  ریثأـت  تحت  تّدـش  هب  يزیربـت و  یلعبجرـالم  یجیهـال و  قازرلادـبعالم  ضیف ،
يو دـندقتعم  یخرب  .درک  هدافتـسا  قازرلادـبع  الم  یلعبجرالم و  رـضحم  زا  ءاـشم  تمکح  رد  ضیف و  موحرم  زا  ناـفرع  هیلاـعتم و 

زا دیعس  یـضاق  ناداتـسا  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  هتکن   (1) .تسا هدناوخ  یجیهال  قازرلادبعالم  دزن  ار  قارـشا  خیـش  راثآ  یخرب 
الم دـندوب و  اردـصالم  دوجو  تلاـصا  هیرظن  هیلاـعتم و  تمکح  رادـفرط  رت  شیب  ضاـیف  ضیف و  دـندوب ؛ یفلتخم  یفـسلف  بهاذـم 

.دوب نایئاشم  برشم  تیهام و  تلاصا  رادفرط  يزیربت  یلعبجر 

دیعس یضاق  یفسلف  يرکف و  برشم 

دیعس یضاق  یفسلف  يرکف و  برشم 

هماقا شیوخ  بولطم  تابثا  يارب  هک  ار  یلیالد  یخرب  یـضاق و  کبـس  هک  دـسر  یم  رظن  هب  نینچ  دیعـس ، یـضاق  راـثآ  هعلاـطم  اـب 
هک تسا  هتفریذپ  یمالسا  هفسلف  زا  ار  یلوصا  دراوم ، یخرب  رد  تسا و  هدومن  ذخا  اردصالم  زا  شیوخ ، ناداتـسا  هطـساو  اب  هدرک ،
زا دروخ  یم  مشچ  هب  اردصالم  یـضاق و  نیب  رظن  فالتخا  لاح ، نیا  اب  .تسا  ریذپ  ناکما  ییاردـص  ینابم  شریذـپ  دـییأت و  اب  اهنت 

نیطولفا ياـیجولوثا  رب  يا  هقیلعت  دیعـس  یـضاق  .تسا  يرهوج  تکرح  تسا ، هتفرگ  رارق  يو  راـکنا  دروم  هک  اردـص  یناـبم  هلمج 
يرهوج تکرح  ّدر  هب  یضاق  باتک  نیا  رد  هدیسر و  پاچ  هب  ناریا » یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم   » باتک رد  هک  هتشون 

198 ص :

لاس رد  قازرلادبعالم  دـندقتعم  یخرب  هک  میتفگ  ًالبق  . 59 ص 60 _  ج 3 ، ناریا ،» یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتاـبختنم  : » ك.ر . 1 - 1
هب لاس 1049  رد  یضاق  هک  اجنآ  زا  هتفرگ  هجیتن  بلطم  نیا  هب  هجوت  اب  قودص » دیحوت  حرش   » ححصم درک و  تلحر  .ق  1052 ه . 

نیا میتفگ  هک  نآ  لاح  دـشاب ، دیعـس  یـضاق  داتـسا  هتـسناوت  یمن  نیاربانب  هدوب ، هلاس  هس  .ق  لاس 1052 ه .  رد  تسا و  هدـمآ  اـیند 
.تسین حیحص  قازرلادبعالم ، تلحر  يارب  خیرات 
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.تسا هتخادرپ 

اب تسا  دقتعم  هتـسناد و  شناداتـسا  کلـسم  فالتخا  زا  یـشان  ار  يو  يارآ  یخرب  رد  دوجوم  ضقانت  ینایتشآ  نیدـلا  لالج  داتـسا 
(1) .تفرگ هدیدان  ار  يو  شزرا  یملع و  ماقم  دیابن  تاضقانت ، نیا  دوجو 

یم دـییأت  ار  نآ  فالخ  هدرک و  راکنا  ار  نآ  يزیربت  یلعبجرالم  شیوخ  داتـسا  زا  تیعبت  هب  يو  هک  اردـصالم  هفـسلف  رگید  لـصا 
.تسا هدرک  قیقحت  ار  بلطم  نیا  هیهلا » تاحفن   » باتک رد  يو  .تسا  دوجو  تلاصا  دنک ،

باتک رد  هک  تسا  تانکمم  یلاعت و  بجاو  رب  دوجو  یظفل  كارتشا  قالطا  هتفای  ترهـش  نآ  هب  دیعـس  یـضاق  هک  يرگید  هدـیقع 
وحن هب  زین  هیلامک  تافص  قالطا  ساسا ، نیا  رب  .تسا  هدش  هتکن  نیا  ضرعتم  حیرص  روط  هب  تشهب ،» دیلک   » و دیحوتلا » حرش   » ياه
رداق ملاـع و  دـنوادخ  مییوگ  یم  یتقو  سپ  .شتافـص  هن  تسا و  قح  دوجو  سنج  زا  قلخ  دوجو  هن  دوب و  دـهاوخ  یظفل  كارتشا 

، یلاعت كرابت و  قح  تافـص  ءامـسا و  باب  رد  يو  رگید ، ترابع  هب  .تسین  زجاـع  لـهاج و  دـنوادخ  هک  تسا  اـنعم  نیا  هب  تسا ،
 _ الع لج و  وا _  هراـب  رد  نتفگ  نخـس  قح و  تخانـش  يارب  یهار  رـشب  هدـیقع ، نیا  هب  هجوت  اـب   (2) .تسا تالباقم  یفن  هب  لـئاق 

.تسا دودسم  لماک  روط  هب  یهلا  تفرعم  باب  نیاربانب ، .تسا  زجاع  یلاعت  قح  تافص  تابثا  زا  يو  نابز  درادن و 

تیاهن اّما  دنا ، هدرک  تابثا  قح  ترـضح  يارب  یتافـص  رهاظ ، رد  هچرگ  دـنا ؛ هدرک  زجع  راهظا  باب  نیا  رد  زین  یهلا  يایلوا  ایبنا و 
ار وا  تفرعم 

199 ص :

ص 61. ج 3 ، ناریا ،» یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  : » ك.ر . 1 - 1
ص 482. قودصلا ، دیحوت  حرش  . 2 - 2
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یفن هللا  دیحوت  ماظن  هدیحوت و  هللا  هفرعم  لصا  هتفرعم و  هللا  هدابع  لّوا   » ثیدح هب  هدیقع ، نیا  دییأت  رد  يو  .دنا  هتسناد  تافـص  یفن 
.دنک یم  دانتسا  مالسلا  هیلع  اضر  ماما  ترضح  زا   (1)« ...هنع تافصلا 

داقتعا نیمه  هک  تسا  هدرمـش  نامیا  ساسا  يرارقا  داقتعا  ار  نآ  هدرک ، تابثا  ادـخ  يارب  ار  یتافـص  هک  نآرق  تاـیآ  دروم  رد  يو 
(2) .دوب دهاوخ  یفاک  اه  ناسنا  تاجن  يارب  يرارقا 

یکی نیا ، .دنک  یم  یفن  ار  قولخم  قلاخ و  نایم  تیخنس  تسا و  لئاق  یتسه  رد  نیابت  هب  هک  تسا  نیا  زا  یشان  يو  رکفت  زرط  نیا 
طـسوت دش ، هدوشگ  لولعم » تلع و  تیخنـس   » مان هب  اردـصالم  هفـسلف  رد  هک  یباب  .تسا  اردـصالم  وا و  نیب  یـساسا  تافالتخا  زا 

نآ زا  سپ  يو و  دوخ  نامز  رد  یگمه  درک ، دراو  اردـصالم  هب  يو  هک  یتالاکـشا  تفرگ  رارق  راکنا  دروم  تدـش  هب  شنادرگاش 
.دنا هدش  هداد  باوج 

دیعس یضاق  راثآ 

دیعس یضاق  راثآ 

راثآ نیا  .دـنک  یم  تیاکح  یمالـسا  مولع  فلتخم  داعبا  اب  يو  ییانـشآ  زا  اـهنآ ، زا  مادـکره  هک  دراد  يداـیز  راـثآ  دیعـس  یـضاق 
: زا دنترابع 

رد هک  قودص » دیحوت  حرش  « ؛ تسا یمالسا  فراعم  رد  ثیدح » لهچ  حرش   » هدرک و فیلأت  یگلاس  یس  رد  هک  ًاثیدح » نوعبرالا  »
هقیقح « ؛» تشهب دـیلک  « ؛ تسا هدیـسر  پاچ  هب  ینیمخ  ماما  ترـضح  هقیلعت  اب  هک  هیوضرلا » دـئاوف  « ؛ تسا هدیـسر  پاچ  هب  دـلج   3

؛» هولصلا حور  « ؛» هولصلا

200 ص :

ص 15. دیحوتلا ،» . » 1 - 1
ص 247. قودصلا ، دیحوت  حرش  ك.ر : . 2 - 2
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حناوـسلا « ؛» هیدروـلا هقیدـح  « ؛» هجاوـخ تاراـشا  حرـش  هب  هیـشاح  « ؛» اـیجولوثا رب  هقیلعت  « ؛) سمخ تاعانـص  رد  « ) عیانـصلا رارـسا  »
(1) ....و هیجارعملا »

یجیهال نسح  ازریم 

همان یگدنز 

یجیهال نسح  ازریم 

همان یگدنز 

هیملع و ياه  هزوح  رد  وا  ردـقنارگ  راـثآ  مه  زونه  .دـنا  هدـش  باریـس  اردـصالم  هفـسلف  روخـشبآ  زا  رـصاعم  ياـمکح  زا  يرایـسب 
.دوش یم  سیردت  اههاگشناد 

ماوـق میهارباـالم و  ضاـیف و  نادـنزرف  یجیهـال  نسح  ازریم  میهاربا و  ازریم  يدـهلا ،) ملع  هب  بقلم  ) ضیف نسحمـالم  نبدـمحمالم 
.دنتسه اردصالم  لسن  زا  یناشخرد  ناگراتس  نیهلأتملااردص  نادنزرف  دمحا  نیدلا 

شخب اردص ، نادنزرف  رگید  هب  تبـسن  یجیهال  ضایف  دنزرف  درگاش و  اردـصالم و  يرتخد  هون  نسح ، ازریماقآ  نانآ ، همه  نایم  زا 
تافو .تسا  هتـشاد  سیردت  فیلأت و  مق  رد  نانآ ، همه  زا  رت  شیب  يو  .تسا  هدز  مقر  دوخ  مان  هب  ار  مق  رد  هفـسلف  خیرات  زا  يدایز 
هدرپس كاخ  هب  رگید  یمالسا  ياملع  ترواجم  رد  یفورعم  ناتسربق  رد  رهش  نامه  رد  هدوب و  مق  رد  .ق  لاس 1121 ه .  رد  زین  يو 

.تسا هدش 

هاگیاج

هاگیاج

، مق سدقم  رهش  رد  ردپ  نوچمه  دوب و  ضایف  زاتمم  نادرگاش  زا  يو 

201 ص :

.تسا هدرک  رکذ  لماک  روط  هب  همدقم ، رد  قودصلا » دیحوت  حرش   » ححصم ار  دیعس  یضاق  راثآ  . 1 - 1
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رـصع مانب  نیملکتم  امکح و  لضافا و  زا  یکی  تشاد و  سیردـت  هزوح  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  یتوکلم  هاـگراب  راـنک  رد 
انـشآ ًالماک  تمکح  اب  وا  .تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  دوخ  زا  يدنمـشزرا  سیفن و  رثا  زا 13  شیب  يو  .تفر  یم  رامـش  هب  شیوـخ 

.تسا یفسلف  ياه  ثحب  رد  يو  ییاناوت  رب  ینشور  لیلد  يو  راثآ  .دوب 

شیارگ ءاشم  هفـسلف  هب  یلو  هتفریذـپ ؛ ار  نآ _  تدـحو  دوجو و  تلاـصا  هلمج  زا  ییاردـص _  هفـسلف  یناـبم  زا  یخرب  نسحازریم 
؛ دوب يو  راکفا  حراش  سیئرلا و  خیـش  ناوریپ  زا  رهاظ  هب  مکاح ، طیارـش  رطاخ  هب  یجیهال _  ققحم  شردـپ _   (1) .دراد يرت  شیب 

.تفرگ شیپ  رد  ار  ردپ  شور  نامه  زین  وا 

.تسا هداد  صاصتخا  یمالک  ثحابم  هب  ار  دوخ  راثآ  زا  یخرب  تشاد و  رّحبت  زین  مالک  رد  هفسلف ، رب  هوالع  يو 

ردپ داتـسا و  ياپ  ياج  اپ  لماک  روط  هب  تسناوتن  هتـشاد  هک  یـسیردت  تافیلأت و  ترثک  دوجو  اب  و  دش ، هتفگ  هک  هچ  نآ  مامت  اب  وا 
تسا ینباکنت  رهاط  ازریماقآ  دارفا  نیا  هلمج  زا  .دنا  هتـسناد  ردپ  زا  رترب  دیاش  زارط و  مه  ار  يو  یخرب  دنچره  ؛(2)  دراذگب شیوخ 

.تسین وا  زا  رتمک  دشاب ، هتشادن  حیجرت  یجیهال  ققحم  رب  يو  رگا  تسا  دقتعم  رصاعم ، ياملع  زا  یکی  زا  لقن  هب  هک 

202 ص :

ص 290. ج 3 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 1 - 1
؛ دنک يربارب  وا  اب  دـسرب و  شیوخ  داتـسا  دـح  هب  یملع  هبترم  رد  تسناوتن  زین  یجیهال  ققحم  شردـپ  هک  تسا  رکذ  هب  مزال  . 2 - 2

لاثما .دوبن  اردصالم  گنسمه  زگره  یلو  دنک ، سیردت  ار  اهنآ  دریگب و  ارف  یبوخ  هب  ار  داتسا  يارآ  ملع و  تسناوت  اهنت  يو  هکلب 
هدش رترب  شیوخ  ناداتسا  زا  یتح  هدیسر و  شیوخ  داتـسا  هبترم  هب  یملع  هبتر  رد  هک  تسا  ریظن  یب  هکلب  ریظن ، مک  نیهلأتملاردص 

.دنشاب هداهن  ناینب  يدیدج  یفسلف  بتکم  و 
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یفسلف و یمالک و  ياه  ثحب  رب  يو  هجوت  لباق  هطاحا  دوجو  اب  تسا  دقتعم  دناد و  یمن  تسرد  ار  رهاط  ازریم  رظن  ینایتشآ  داتـسا 
.دنک يربارب  قازرلادبعالم  اب  دناوت  یمن  ثحابم ، نیا  رد  تراهم 

دـشاب و یم  قازرلادـبعالم  دـنوخآ  صخـشم  تاصتخم  زا  نافرع  تمکح و  فلتخم  براشم  هب  طلـست  یگدـیزرو و  یگتخپ و  »...
حیجرت نارخأتم  هیلک  هب  قراوش  بحاص  دیاش  اردصالم ، داماد و  ققحم  دیـس  زا  دعب  تفای و  ناوت  یم  ار  یـسک  رتمک  وا  گنـسمه 

فازگ ماقم  نیا  رد  ازریم  ياقآ  تفگ  ًاحیرـص  ای  ناسل و  قبـس  رب  لمح  دیاب  ار  ینباکنت  رهاط  ازریماقآ  موحرم  هتفگ  دشاب و  هتـشاد 
(1)« .تسا هدرک 

راثآ عونت  .تسا و  هدشن  هتخانـش  دوب  شماقم  هتـسیاش  هک  نانچ  نآ  هدـنام و  مانمگ  هک  تسا  یمیکح  یملع و  تالامک  ياراد  يو 
هب هک  هدیـسر  پاـچ  هب  ناریا » یهلا  ياـمکح  راـثآ  زا  یتاـبختنم   » باـتک يو  تاـفیلأت  زا  یکی  .تساعدـم  نیا  رب  یلیلد  يو  یملع 

.تسا فلؤم  یملع  حطس  رگنایب  یبوخ 

راثآ

راثآ

«، نیدـلا لوصا  «، » هعجرلا تابثا  « ؛ تسا هدومن  فیلأت  نید  لوصا  هراب  رد  هک  یـسراف  نابز  هب  تمکح » هنیئآ  : » زا دـنترابع  يو  راثآ 
هیکزت وا  هبحملا  فیلاـت   » (2) ؛» هنـسحتسملا بدالا  هنـسلا و  لامعا  یف  نیحلاصلا  لامج  « ؛» مکحلا عیادـب  (، » مالک ملع  « ) هقرفلا هفلا  »

هبیرلا فشک  همجرت  یف  هبحصلا 

203 ص :

.290 ص 289 _  ج 3 ، ناریا ، یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  . 1 - 1
.تسا هدیسر  نایاپ  هب  باتک  نیا  فیلأت  شرمع  رخآ  لاس  رد  تسا و  يو  فیلأت  نیرخآ  باتک  نیا  . 2 - 2
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رد باـتک  نیا  مکحلا » رهاوز  « ؛ تـمکح رد  مـکحلا » عـیاور  ، » ضیف نسحمـالم  یفاو » رب  هیـشاح  «، » هـیقتلا  » (1) ؛» هبیغلا ماـکحا  نع 
...و يدهلا » حیباصم   » (2)، تماما رد  نیقیلا » عمش  « ؛ تسا هدیسر  پاچ  هب  ناریا » یهلا  يامکح  راثآ  زا  یتابختنم  »

مق رد  تمکح  لوفا 

مق رد  تمکح  لوفا 

هزوح نتفرگ  قنور  اب  يو ، تلحر  زا  سپ  ههد  دنچ  اّما  تشاد ، هگن  هدنز  ار  یفسلف  هزوح  یجیهال  قازرلادبعالم  اردصالم ، زا  سپ 
زاریـش و يوس  هب  ناریا  رـسارس  زا  شناد  تمکح و  ناـبلاط  داد و  تسد  زا  يدودـح  اـت  ار  دوخ  قنور  مق  هزوـح  ناهفـصا ، زاریش و 

یم یـشوماخ  فعـض و  هب  ور  مق  رد  دـش ، یم  رت  نشور  یمالـسا  زکارم  رگید  رد  تمکح  غارچ  هـچره  .دـندش  ریزارـس  ناهفـصا 
، يزار يدـنوامد  میحرلادـبعالم  یناهفـصا ، دـمحم  نیدـلاءاهب  یناـقلاط ، اـمیعن  دـمحم  دـننام  ییاـمکح  هک  يا  هنوـگ  هب  دـییارگ ؛

یلعرظنالم يرون و  یلعالم  یقارن ، يدهم  دمحمالم  يدابآدـیب ، دـمحماقآ  ییوجاوخ ، لیعامـساالم  یناتـسدرا ، قداص  دـمحمالم 
هک امیعن  دمحمالم  هتبلا  درکن ، روهظ  ماقم  هبترم و  نیا  رد  ییامکح  مق  رد  اّما  دـنتفای ، شرورپ  زاریـش  ناهفـصا و  هزوح  رد  ینالیگ 
هب دوب  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  ناشیوخ  ماوقا و  اهناغفا ، تسد  هب  ناهفصا  طوقس  ماگنه  دوب ، ناهفصا  رد  نیسح  ناطلس  هاش  نامز  رد 

.تشگزاب ناهفصا  هب  هرابود  هلئاغ  متخ  زا  سپ  ًالامتحا  هک  درب  هانپ  مق 

204 ص :

.تسا هدوزفا  نآ  هب  زین  یتاقیقحت  هدرک و  همجرت  یسراف  هب  صیخلت و  ار  یناث  دیهش  هبیرلا » فشک  ، » باتک نیا  رد  فلؤم  . 1 - 1
.دنسانش یم  نیقیلا » عمش   » بحاص مان  هب  ار  نسح  ازریم  بلغا  . 2 - 2
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مق هب  یمالسا  زکارم  رگید  زا  تمکح  لاقتنا 

مق هب  یمالسا  زکارم  رگید  زا  تمکح  لاقتنا 

رد تمیزع و  نارهت  هب  و  كرت ، ار  ناهفـصا  یلیالد  هب  انب  هک  دوب  ناهفـصا  هزوح  مانب  ياـمکح  زا  ابهـص  يا  هشمق  اـضر  دـمحماقآ 
دومن و باریـس  شیوخ  دوجو  همـشچرس  زا  عمج و  دوخ  رود  ار  ناهوژپ  شناد  املع و  زا  يا  هدـع  وا  .درک  تماـقا  اردـص  هسردـم 

فیلأت فرص  ار  دوخ  رمع  داتسا ، تلحر  زا  سپ  هک  تسا  يروکـشا  مشاه  ازریماقآ  نانآ  هلمج  زا  درک ؛ تیبرت  ار  يدایز  نادرگاش 
ناریا رـصاعم  گرزب  ياملع  ناداتـسا  زا  نانآ  بلغا  هک  وا  نادرگاش  زا  يرامـش  .درک  یفـسلف  ینافرع و  ياه  هتـشر  رد  سیردـت  و 

: زا دنترابع  دنتسه ،

یلع دـمحم  ازریماـقآ  يا و  هبوکداـب  نیـسحدیساقآ  یناـیتشآ ، دـمحا  ازریماـقآ  ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوـبا  دیـس  میکح ، گرزباـقآ 
هب يرئاح  هللا  هیآ  تماعز  دهع  رد  نارهت ، فجن و  رد  تالیصحت  مامتا  زا  سپ  يدابآ  هاش  یناهفصا  یلع  دمحم  ازریماقآ  .یناهفصا 

هلیسو هب  ینایتشآ ، داتسا  هتفگ  هب  .تخادرپ  نافرع  هفـسلف و  سیردت  هب  رهـش  نآ  رد  يدامتم  نایلاس  دش و  فرـشم  مق  سدقم  رهش 
(1) .دش زاب  مق  هب  هفسلف  ياپ  فوسلیف ، فراع  نیا 

ینیمخ ماما  .دش  یم  سیردت  يدزی  میکح  ربکا  یلعازریماقآ  طسوت  هفسلف  یمـسر ، ریغ  روط  هب  زین  مق  هیملع  هزوح  سیـسأت  زا  لبق 
هناـخ رد  هک  هدیـسر  اـجک  هب  مالـسا  راـک  نیبـب  هک  دوب  هتفگ  نیـسدقم  زا  یکی  دـش  سیـسأت  هزوح  هک  یناـمز  دومرف : هرـس  سدـق 

یتقو  (2) .تسا هدش  زاب  ربکا  یلعازریماقآ 

205 ص :

.33 ص 32 _  يرصیق ، همدقم  حرش  ك.ر : . 1 - 1
ص 121. دمح ، هروس  ریسفت  ك.ر : . 2 - 2
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فـصو رد  ربنم  يالاب  یـصخش  دوب ، یقتم  يدرف  هزوح و  لـضافا  رباـکا و  زا  يو  هک  نیا  دوجو  اـب  درک ، تلحر  گرزب  میکح  نیا 
(1) .دناوخ یم  نآرق  وا  هک  مدید  دوخ  نم  هک  تفگ  يو 

زین ماما  ترـضح  ییابطابط و  همالع  نامز  ات  دـنور  نیا  دـش و  یم  رفک  هب  موکحم  درک ، یم  سیردـت  هفـسلف  هک  سکره  نیارباـنب ،
هراشا اـهنآ  زا  یخرب  هب  هلاـقم  یط  رد  هک  دروآ _  راـب  هب  دـنچ  یتالکـشم  هفـسالف  يارب  هک  دـنچره  ملاـسان  وج  نیا  .تشاد  همادا 

، میکح ربکا  یلعزریم  دننام  ییامکح  هک  يوحن  هب  دوش ؛ هفـسلف  هعاشا  سیردت و  عنام  يدج ، روط  هب  تسناوتن  اّما  درک _  میهاوخ 
ماما ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبادیـس  ینایتشآ ، يدهم  ازریم  يدابآ ، هاش  یناهفـصا  یلع  دمحمازریم  یمق ، میکح  يدـهم  خیـش  جاح 

رد .دـنتخادرپ  هفـسلف  سیردـت  هب  یلمآ  يداوج  هللا  هیآ  هداز و  نسح...ا  هیآ  يا ، هرمک  لیلخازریم  جاح  ییاـبطابط ، همـالع  ینیمخ ،
.تفگ میهاوخ  نخس  اهنآ  زا  یخرب  هراب  رد  هناگادج ، رصتخم و  روط  هب  هلاقم ، زا  شخب  نیا 

يدابآ هاش  یلع  دمحمازریم  هللا  هیآ 

همان یگدنز 

يدابآ هاش  یلع  دمحمازریم  هللا  هیآ 

(2) همان یگدنز 

رد لوصا  هقف و  هبیرغ ، مولع  تمکح ، هفـسلف ، گرزب  لاجر  رباکا و  زا  یناهفـصا ، دهتجم  داوج  دمحم  ازریم  نب  یلع  دـمحم  ازریم 
دوخ نامز 

206 ص :

.نامه ك.ر : . 1 - 1
.291 ص 290 _  ج 2 ، بدالا ،» هناحیر  : » ك.ر يدابآ ، هاش  هللا  هیآ  دروم  رد  رت  شیب  هعلاطم  يارب  . 2 - 2
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دوخ هک  ردپ  دزن  ار  یمالسا  مولع  يو  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  دنمـشناد  يا  هداوناخ  رد  ناهفـصا ، رد  .ق ، لاس 1292 ه .  رد  وا  .دوب 
خیـش اقآ  دوخ ، گرزب  ردارب  سرد  هزوح  هب  تالیـصحت  لـیمکت  يارب  سپـس  .تفرگارف  دوب ، رهاوج  بحاـص  زاـتمم  نادرگاـش  زا 

.تفای هار  یقوسراهچ  مشاهازریم  اقآ  سرد  و  دوب _  هدیسر  داهتجا  هلحرم  هب  غولب  زا  شیپ  هک  دهتجم _  دمحا 

رد نآ ، زا  سپ  يو  درک ، تمیزع  نارهت  هب  لیـصحت  همادا  يارب  درکن ، تعاـنق  رادـقم  نیا  هب  دوـب ، يریگارف  هنـشت  هک  يداـبآ  هاـش 
هب ور  نیا  زا  دیزگ و  تماقا  دابآ  هاش  هلحم  رد  نارهت  رد  تشگرب و  ناریا  هب  سپـس  .درک  كرد  ار  ناگرزب  زا  یخرب  رـضحم  فجن 
رد يدابآ  هاش  داد ، لیکشت  یسرد  هزوح  نآ  رد  تفر و  مق  هب  هیملع ، هزوح  سیسأت  زا  سپ  لاس  يو 7  .تشگ  فورعم  يدابآ  هاش 

راوج ير و  رهـش  رد  تسبورف و  ناهج  زا  هدـید  .ق  لاس 1369 ه .  رد  رهـش ، نآ  رد  درک و  كرت  نارهت  دـصق  هب  ار  مق  لاس 1354 
.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا  هیلع  میظعلادبع  ترضح 

ناداتسا

ناداتسا

دنوخآ ینایتشآ ، نسح  ازریماقآ  دنا  هلمج  نآ  زا  هک  درب  هرهب  زین  يرگید  گرزب  ناداتـسا  رـضحم  زا  شردارب ، ردپ و  رب  هوالع  يو 
.يزاریش یقت  دمحمازریم  یلیلخ و  نیسحازریم  جاح  یناسارخ ،

يو یملق  راثآ  هل و  مظعم  نادرگاش  يداـبآ ، هاـش  موحرم  تخانـش  هار  نیرتهب  .تسا  هدومن  تیبرت  زین  ار  يا  هتخیهرف  نادرگاـش  وا 
هدرک دای  مارتحا  یکین و  هب  داتسا  زا  شیوخ  ياه  باتک  رد  هک  تسا  هرس  سدق  ینیمخ  ماما  يو ، نادرگاش  نیرت  هتسجرب  زا  .تسا 

.تسا

207 ص :
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، یناسارخ دـنوخآ  هیافک » رب  هیـشاح  «، » هعجرلا نامیالا و  «، » هرطفلا ناسنالا و  «، » راحبلا تاحـشر   » هب ناوت  یم  يداـبآ  هاـش  راـثآ  زا 
.درک هراشا  هرتعلاو » نآرقلا   » و نیکلاسلا » لزانم  «، » مالسا مدرم ، »

ینایتشآ يدهم  ازریماقآ 

همان یگدنز 

ینایتشآ يدهم  ازریماقآ 

همان یگدنز 

شرـضحم زا  مق  هیملع  هزوح  يالـضف  زا  يرایـسب  مک  تدم  نیا  رد  اّما  درک ، تماقا  مق  رد  لاس  کی  اهنت  ینایتشآ  يدهم  ازریماقآ 
سیردت ار  هعبرا  رافسا  مق ، رد  روضح  تدم  رد  تشاد و  ازس  هب  یمهس  یفـسلف ، ياهدادعتـسا  ییافوکـش  رد  يو  .دندرک  هدافتـسا 

.تسا مق  رد  شفیرش  رازم   (1) .درک

دنزرف وا  .دوشگ  ناهج  هب  هدید  رورپ  ملع  ملاع و  يا  هداوناخ  رد  نارهت ، رهـش  رد  .ق  لاس 1306 ه .  هدعقلا  يذ  رد  يدهم  ازریماقآ 
.تسا کچوک  ازریماقآ  هب  روهشم  رفعج  ازریماقآ 

هنازرف ناداتـسا  رـضحم  تفرگارف و  ینایتشآ  نسحازریم  جاـح  هللا  هیآ  شیوخ  يومع  ردـپ و  دزن  ار  یلقن  یلقع و  یبدا و  مولع  يو 
خیـشاقآ مجنم و  شخب  ناهج  ازریم  هلودلا ، مجن  میرکلادبع ، دیـساقآ  لوسرلادبعالم ، دـنوخآ  یناقلاط ، حیـسم  خیـشاقآ  دـننام  يا 

.درک كرد  ار  یضایر  نیسحدمحم 

نـسحلاوبا ازریم  تمدخ  هب  یلقع ، مولع  لیمکت  يارب  درکن ؛ هدنـسب  رادـقم  نیا  هب  اّما  دـش ؛ لیان  هزاجا  بسک  هب  یگلاس ، رد 15  وا 
رد تفای و  فرشت  ینالیگ  مشاه  ازریماقآ  یهاشنامرک و  نسحازریماقآ  هولج ،

208 ص :

.دندرک لیطعت  ار  دوخ  سالک  مارتحا ، تهج  ناشیا ، سیردت  تدم  رد  ینیمخ  ماما  . 1 - 1
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نآ رد  تسناوتن  یضیرم  ببس  هب  اّما  دیدرگ ؛ دنم  هرهب  یناسارخ  دنوخآ  سرد  هزوح  زا  تفر و  تایلاع  تابتع  هب  .ق  لاس 1327ه . 
تفای و هار  ییابطابط  يدزی  هللا  هیآ  سرد  هزوح  رد  تشگرب و  فجن  هب  هجلاعم ، زا  سپ  يو  .تشگزاـب  ناریا  هب  دـنک و  فقوت  اـج 

.تفرگ هزاجا  ناشیا  زا 

دـصق هب  اهنآ  زا  یخرب  هک  تشاد  ایلاتیا  ناملآ و  هسنارف ، کـیژلب ، دـنه ، هیردنکـسا ، اراـخب ، رـصم ، هب  يداـیز  ياـه  ترفاـسم  يو 
.دوب هجلاعم  يارب  رگید  یخرب  سیردت و  لیصحت و 

لح ار  اهروشک  نآ  نادنمـشناد  یفـسلف  ياه  باتک  و  ءافـش »  » باتک تالـضعم  یخرب  یمالـسا ، ریغ  ياهروشک  هب  ترفاسم  رد  وا 
(1) .درک

تفایرد هب  اهنآ  زا  درک و  هدافتـسا  یناهفـصا  هللا  هیآ  یقارع و  ءایـضاقآ  هللا  هیآ  ینیئان ، هللا  هیآ  يداـبآزوریف ، هللا  هیآ  رـضحم  زا  يو 
(2) .دش لیان  هزاجا 

هاگیاج

هاگیاج

: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  تسا  هتشاذگ  راگدای  هب  هک  تسا  يریظن  مک  هناققحم و  راثآ  ناشیا ، هرابرد  تیمها  زئاح  هتکن 

«. دحاولا  » هدعاق هرابرد  یسراف  هب  تسا  یباتک  دیحوتلا :» ساسا  . » 1

«. رافسا همجرت  . » 2

209 ص :

.231 ص 230 _  ج 1 ، هجحلا ، راثآ  ك.ر : . 1 - 1
رت شیب  عالطا  يارب  .تسا  هدرک  هدافتسا  زین  يرگید  ناداتسا  رضحم  زا  ناشیا  دش ، رکذ  هک  یناداتسا  رب  هوالع  .نامه  ك.ر : . 2 - 2

يافرع ءامکح و  خـیرات  ك.ر : گرزب ، دنمـشناد  نیا  زا  عماج  یتاعالطا  ناشیا و  یگدـنز  فلتخم  لـحارم  هراـبرد  هنیمز و  نیا  رد 
.379 ص 373 _  رخاتم ،
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«. تاراشا همجرت  . » 3

«. تاراشا تاقیلعت  . » 4

«. ءافش تاقیلعت  . » 5

«. رافسا تاقیلعت  . » 6

«. دئاوفلاررغ تاقیلعت  . » 7

«. مکحلا صوصف  تاقیلعت  . » 8

«. سنالا حابصم  تاقیلعت  . » 9

«. ینامسج داعم  رد  هلاسر  . » 10

«. ضیوفت ربج و  رد  هلاسر  . » 11

مـشاه ازریماقآ  نوچ  یناگرزب  زا  یمالک  .دش  روهـشم  سردم  هب  تشاد ، سیردت  هب  هک  یتراهم  هقالع و  رطاخ  هب  يدـهم  ازریماقآ 
.تسا دیفم  یسب  گرزب  سردم  میکح و  نیا  تیمها  نتخاس  نشور  رد  يدابآ  هاش  هللا  تیآ  يروکشا و 

یمن سیردت  هنوگ  نیدب  دوب  هدنز  زین  هموظنم  بحاص  يراوزبس  يداه  الم  جاح  رگا  : » دومرف يو  هرابرد  يروکـشا  مشاه  ازریماقآ 
(1)« .درک

: دومرف زین  يدابآ  هاش  هللا  هیآ 

(2)« .دنهدب هعماج  لیوحت  ینابر  میکح  اهدص  دنناوت  یم  دوش  عمج  ناشیا  يارب  بابسا  رگا  »

.دومن تباجا  ار  قح  توعد  ق   . لاس 1373 ه رد  ینایتشآ  يدهم  ازریم  هللا  هیآ 

210 ص :

ص 379. رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  ك.ر : . 1 - 1
ص 231. ج 1 ، هجحلاراثآ ، . 2 - 2

مق یفسلف  بتکم  هب  يزادنا  www.Ghaemiyeh.comمشچ  ناهفصا   هیمئاق  يا  هنایار تاقیقحت  زا 322زکرم  هحفص 295 

file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_210_1
file:///E:/NARM-AFZAR-ARSHEV/data/13049/AKS BARNAMEH/#content_note_210_2
http://www.ghaemiyeh.com


ینیوزق یعیفر  همالع 

همان یگدنز 

ینیوزق یعیفر  همالع 

همان یگدنز 

ناداتـسا زا  شیوخ  رـصع  رد  يو  .تسا  هیماما  رخافم  نازات و  هکی  زا  لقن ، لقع و  نادـیم  رد  ینیوزق ، یعیفر  نسحلاوبا  دیـس  ازریم 
.درک تیبرت  هیلاعتم  تمکح  رد  یگرزب  نادرگاش  هک  دوب  يا  هتسجرب 

.داهن دوجو  هصرع  هب  اپ  ملع  لها  زا  يا  هداوناخ  رد  نیوزق ، ناتسرهش  رد  .ق  لاس 1315 ه .  رد  همالع 

سیـسأت زا  سپ  وا  .درک  كرت  مولع  نتخومآ  نارهت و  دصق  هب  ار  نیوزق  تخومآ و  شراوگرزب  ردـپ  رـضحم  رد  ار  ینید  مولع  يو 
.دیدرگ هزوح  نآ  مانب  ناسردم  زا  اهدعب  درب و  هرهب  يرئاح  هللا  هیآ  رضحم  زا  تفر و  مق  هب  مق ، هیملع  هزوح 

اهیلع هموصعم  ترضح  رهطم  مرح  رسالاب  دجسم  رد  تفگ و  کیبل  ار  قح  يادن  مق  رد  یگلاس ، رد 81  .ق  مرحم 1396 ه .  رد  يو 
.دش هدرپس  كاخ  هب  مالسلا 

هاگیاج

هاگیاج

ناداتسا فلا )

ازریم جاح  هللا  هیآ  يرون ، یبنلادبع  خیش  جاح  سرد  رد  تفر و  نارهت  هب  لیصحت ، همادا  يارب  حطـس ، سورد  يریگارف  زا  سپ  يو 
میکح دزن  ار  تـمکح  درک و  تکرــش  يروـن  اـضر  دـمحم  خیــش  هللا  هـیآ  ینباـکنت و  دــمحم  دیــس  هللا  هـیآ  و  یناـقلاط ، حیــسم 

.تفرگارف یهاشنامرک  نسحازریماقآ 

211 ص :
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: دیوگ یم  نینچ  دروم  نیا  رد  تسانشآ _  ناشیا  اب  کیدزن  زا  هک  ناشیا  هتسجرب  نادرگاش  زا  یکی  هداز _  نسح  همالع 

 _ یلقع مولع  هب  قشع  زا  شدوـجو  دوـپ  راـت و  هدوـب و  یقیقح  هقح  فراـعم  هب  لـیامتم  وا  یهلا  تلبج  يرطف و  قوذ  هک  اـجنآ  زا  »
هلأتم میکح  دزن  ار  تمکح  تسا ، دوهـشم  زین  وا  راثآ  زا  هچ  نانچ  دوب ، هدـش  هتفاب  مهرد  تایـضایر _  نافرع و  تمکح و  مـالک و 

لـضاف جاـح  موـحرم  میکح  سرد  رـضحم  زا  نیا  رب  هوـالع  تفرگارف و  دوـب ، نف  نیا  روهـشم  داتـسا  هک  یهاـشنامرک ، نـسحازریم 
ياه هرهب  یناجنز  یجدیه  دـمحمالم  رعاش  ناد و  یـضایر  میکح  یمق و  یناوضر  دومحم  ازریم  موحرم  میکح  یناریمـش و  ینارهت 

(1) .درک لیصحت  نارهت  میقم  نکاس و  یناجنز  میهاربا  ازریماقآ  رضحم  زا  ار  یضایر  مولع  سپس  تفرگ و  تیمها  نایاش 

.تفرگارف يروکشا  مشاه  ازریماقآ  دزن  ار  نافرع  يو 

: زا دنترابع  يو  رگید  ناداتسا 

خیـش جاح  یناهفـصا و  یهاش  دجـسم  اـضر  دـمحم  خیـش  جاـح  یمق ، ریبک  مساـقلاوبا  خیـش  جاـح  یمق ، یکهک  دومحم  ازریماـقآ 
(2) .یمق ناوضر  دومحم  ازریم  یتشر ، یلع  خیشاقآ  و  مق _  هیملع  هزوح  سسؤم  يدزی _  يرئاح  میرکلادبع 

212 ص :

.تفرعم نامسآ  رد  . 1 - 1
دـمآ و ایند  هب  مق  کهک  ياتـسور  رد  يو  .تسا  مق  گرزب  ياـمکح  زا  ناوضر ، هب  صلختم  یمق ، یکهک  دومحم  زریماـقآ  . 2 - 2
زا یکی  درب و  هرهب  يا  هشمق  اـضر  دـمحم  میکح  رـضحم  زا  یلقع  موـلع  رد  تفر و  نارهت  هب  سپـس  مق و  هزوـح  هب  لیـصحت  يارب 

نحـص یلامـش  تهج  رد  دـش و  لقتنم  مق  هب  شکاپ  دـسج  درک و  تلحر  نارهت  رد  يو  .دـیدرگ  مولع  نیا  ناسردـم  نیرت  گرزب 
ص 305. رخأتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  .دش  هدرپس  كاخ  هب  رهطم  مرح  یکباتا 
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راثآ ب )

...و تفرعم » رحب  رد  یصوغ  «، » هیرهوج تکرح  «، » رحس ياعد  حرش  «، » تعجر «، » جارعم هلاسر  : » زا دنترابع  يو  راثآ 

.تسا هتفای  ساکعنا  ناشیا  راثآ  رد  هک  ار  همالع  دیاقع  .دراد  تیاکح  ناشیا  یسیون  زجوم  مالک و  رد  تحاصف  زا  یگمه  راثآ  نیا 
.تسا هدش  يراج  همالع  نابز  رب  رت ، هداس  ینایب  هب  اردصالم  راکفا  هک  تفگ  ناوتب  دیاش 

نادرگاش ج )

زا دنا و  هدرک  افیا  مق  سدقم  رهـش  رد  هفـسلف  ریـس  رد  ار  یمهم  رایـسب  شقن  مادـک  ره  هک  درک  تیبرت  ار  ینادرگاش  ینیوزق  همالع 
لالج دیس  هللا  هیآ  یلمآ و  هداز  نسح  هللا  هیآ  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  ترضح  اهنآ  هلمج  زا  هک  دنیآ  یم  باسح  هب  راگزور  رداون 

.تسا ینایتشآ  نیدلا 

هرس سدق  ینیمخ  ماما 

همان یگدنز 

هرس سدق  ینیمخ  ماما 

همان یگدنز 

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  دوعـسم  دالیم  زور  لاس  اب  فداصم  .ق _  یناثلا 1320 ه .  يدامج  متـسیب  خیرات  رد  ینیمخ  ماما 
.دوشگ ناهج  هب  هدید  نیمخ  ناتسرهش  رد  _ 

یگلاس ناـیاپ 15  زا  لـبق  تـشاد ، هداـعلا  قوـف  يدادعتـسا  هـک  اـج  نآ  زا  درک و  لیـصحت  هـب  عورـش  یکدوـک ، ناوـفنع  زا  ناـشیا 
ردارب رضحم  رد  یمالسا  مولع  لیصحت  هب  درک و  مامت  ار  ییادتبا  تالیصحت 

213 ص :
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تفاـی و هار  كارا  هیملع  هزوح  هب  لیـصحت ، همادا  يارب  .ق  لاس 1339 ه .  رد  ینیمخ  ماما  .تخادرپ  هدیدنـسپ  هللا  هیآ  شراوگرزب ،
.تفرگارف ار  تایبدا  هربخ ، ناداتسا  رضحم  رد 

هـسردم رد  تفر و  مق  هب  زین  ینیمخ  ماـما  .درک  سیـسأت  ار  مق  هیملع  هزوـح  تـفر و  مـق  هـب  يرئاـح  هللا  هـیآ  .ق  لاس 1340 ه .  رد 
حوطس یگلاس  رد 25  .ق  لاس 1345 ه .  رد  هک  يوحن  هب  تخادرپ ؛ لیـصحت  هب  رت  مامت  هچره  تیدج  اب  دـش و  نکاس  ءافـشلاراد 
یلوصا یهقف و  یملع ، ياه  هیاپ  ناـشیا  رـضحم  رد  اـت  درک  ادـیپ  هار  يرئاـح  هللا  هیآ  سرد  رـضحم  هب  دـیناسر و  ماـمتا  هب  ار  یلاـع 

یم بوسحم  هزوح  هتـسجرب  ياملع  زا  ینیمخ  ماما  يرئاح  هللا  هیآ  تلحر  نامز  رد  .دیـسر  داهتجا  هب  دـینادرگ و  مکحم  ار  شیوخ 
زین نافرع  هفـسلف و  تیئه و  رد  ناشیا  هکلب  دوش ؛ یمن  هصالخ  ریـسفت  لوصا و  هقف و  هب  دوب ، هتخومآ  ینیمخ  ماـما  هک  یمولع  .دـش 

.دوب هتخومآ  یبوخ  هب  ار  نیدلا  یحم  نافرع  اردص و  هیلاعتم  تمکح  صوصخ  هب  قارشا ، ءاشم و  هفسلف  ناشیا  .تشاد  اناوت  یتسد 

هاگیاج

هاگیاج

درذگب اه  لاس  دیاش  و  دبلط ، یم  اهنآ  هشیدنا  تعسو  هب  يا  هشیدنا  تسین و  رسیم  یتحار  هب  املع  تیمها  هرابرد  نتشون  هک  دنچره 
رد هچ  نآ  اّما  دباین ؛ یحیحص  ریسفت  ماما  ترضح  هژیوب  ناگرزب  نیا  يدوجو  داعبا  یلو  دنک  یط  ار  شیوخ  یلماکت  دنور  خیرات  و 

ياه هنیمز  هاش و  طوقـس  مدرم ، تیاده  یـسایس و  تازرابم  زا  ناشیا  هدنزرا  تامدـخ  هبناج  همه  یـسررب  دوش ، یم  حرطم  اج  نیا 
هکلب تسین...و ، یلوصا  یهقف و 

214 ص :
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: دوش یم  نایب  رصتخم  هتکن  دنچ  رد  یلقع  مولع  تهج  زا  اهنت  ناشیا  تیمها 

نادنمـشناد ناـیم  رد  هک  تسا  نیا  تشاد ، رود  رظن  زا  دـیابن  تسا و  تیمها  زئاـح  ماـما  ترـضح  هراـبرد  هک  يا  هتکن  نیلوا  فلا )
یمسر مولع  زا  هتشر  دنچ  رد  هرـس  سدق  ینیمخ  ماما  اّما  دشاب ، دمآرـس  نامز  مولع  مامت  رد  هک  دوش  یم  ادیپ  یـسک  رتمک  رـصاعم 

.تشاد هژیو  یتراهم 

زین نآ  زا  سپ  هکلب  شیوخ ، نامز  رد  اـهنت  هن  قـالخا ، ناـفرع و  مـالک ، هفـسلف ، تایـضایر ، تیئه ، ریـسفت ، لوصا ، هقف ، رد  ناـشیا 
.تسا زاتمم 

نیعبرا حرـش  ، » ناـشیا راـثآ  هلمج  زا  .تسا  هتـشاذگ  راـگدای  هب  هک  تـسا  يدنمـشزرا  راـثآ  رد  ماـما ، ترـضح  رگید  تـیمها  ب )
، یقالخا ثیداـحا  نمـض  رد  .تسا  تاـیقالخا  هب  طوبرم  ثیدـح  لـقع و 33  لـئاسم  هب  طوـبرم  نآ  ثیدـح  هک 7  تسا  ثیدـح »

.تسا هدش  نایب  یلقع  بلاطم 

تیالو توبن و  ثحابم  رد  ینافرع  یباـتک  هدرک و  فیلأـت  یگلاـس  رد 27  هک  تسا  هیادـهلا » حابـصم   » باتک ناشیا  رگید  راـثآ  زا 
.تسا هدروآ  رد  ریرحت  هتشر  هب  ار  رحس » ياعد  حرش   » باتک یگلاس  رد 29  ناشیا  .تسا 

ای هالصلارارسا » «، » بیغلا حیتافم  رب  هیشاح  «، » مکحلا صوصف  حرـش  یلع  هقیلعت  : » زا دنترابع  ماما  ترـضح  تافیلأت  زا  رگید  یخرب 
یلقتسم حرش  یمق و  دیعس  یضاق  تولاجلا » سأر  ثیدح  حرش  هلاسر  رب  هیـشاح  «، » هدارالاو بلطلا  یف  هلاسر  «، » نیکلاسلا جارعم  »

حرـش رب  ریرقت  «، » دـمح هروس  ریـسفت  «، » هولـصلا بادآ  «، » لـهج لـقع و  دونج  ثیدـح  حرـش  «، » رارـسالا فـشک  ، » ثیدـح نآ  رب 
(1) «. هعبرا رافسا  ریرقت   » و هموظنملا »

215 ص :

.تسا هدنام  اج  هب  رگید  ياه  هنیمز  لوصا و  هقف و  هنیمز  رد  يرگید  دایز  راثآ  ناشیا  زا  . 1 - 1
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ناشیا رـضحم  زا  یلقن ، یلقع و  مولع  رد  هک  تسا  ینادرگاش  دادعت  هرـس  سدق  ماما  ترـضح  دروم  رد  تیمها  زئاح  موس  هتکن  ج )
: زا دنترابع  اهنآ  زا  یخرب  هک  دنا  هدش  دنم  هرهب 

رتکد دیهش  هللا  هیآ  ماما ،) دنزرف  ، ) ینیمخ یفطصم  هللا  هیآ  ییابطابط ، یضاق  یلعدمحم  دیهش  هللا  هیآ  يا ، هنماخ  یلع  دیـس  هللا  هیآ 
ینالیگ يدمحم  هللا  هیآ  ینیکشم و  هللا  هیآ  یناحبس ، هللا  هیآ  يرهطم ، دیهـش  هللا  هیآ  یلمآ ، يداوج  هللا  هیآ  یتشهب ، نیـسح  دمحم 

(1)  . ...و

اب یخرب  دنا و  هدوب  رباکا  مظاعا و  زا  یگمه  تسا و  هدرک  كرد  ناشیا  هک  تسا  یناداتسا  ماما ، ترضح  تیمها  رد  رگید  هتکن  د )
.دنسر یم  نیهلأتملاردص  دننام  یگرزب  ياملع  هب  هطساو  دنچ 

ازریم هللا  هیآ  ینیوزق و  یعیفر  نسحلاوبا  دیس  هللا  هیآ  يدابآ و  هاش  هللا  هیآ  رضحم  زا  نافرع ، هفـسلف و  رد  هرـس  سدق  ماما  ترـضح 
ازریم هللا  هیآ  يدزی ، يرئاح  میرکلادبع  خیش  جاح  هللا  هیآ  دننام  هربخ  ناداتسا  رضحم  نینچمه  هدرب و  هرهب  يدزی  یمکح  ربکا  یلع 

هیآ يدرجورب و  یلع  دمحم  خیشاقآ  یناگیاپلگ ، دمحم  خیشاقآ  یناشاک ، یبرثی  یلع  دیس  ریماقآ  هللا  هیآ  يزیربت و  یکلم  اقآ  داوج 
(2) .تسا هدرک  كرد  ار  هدیدنسپ  یضترم  دیس  جاح  هللا 

.تسا هدش  هتشاگن  هلاس » رازه  رارسا   » باتک باوج  رد  هک  رارسالا » فشک   » مان هب  تسا  یباتک  فیلأت  رگید ، تیمها  ه ) 

216 ص :

.هرس سدق  ینیمخ  ماما  تضهن  زا  لیلحت  یسررب و  ك.ر : ناشیا  نادرگاش  هرابرد  رت  شیب  هعلاطم  يارب  . 1 - 1
.9 ص 2 _  يداتسا ، هللا  هیآ  هلاقم  هرامش 58 ، شهوژپ ،» هنیئآ  هلجم  : » ك.ر ماما ، ترضح  ناداتسا  زا  رت ، شیب  عالطا  تهج  . 2 - 2
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ماما هدـهع  رب  نآ  هب  خـساپ  مق ، ياملع  فرط  زا  دوب ، یلقع  لـئاسم  هراـب  رد  هلاـس » رازه  رارـسا   » باـتک بلاـطم  هک  نیا  هب  هجوتاـب 
نتشون ندناوخ و  هب  رداق  دوب و  التبم  مشچ  درد  هب  يدیدم  تدم  هک  نیا  اب  داد و  ماجنا  نسحا  وحن  هب  ار  نآ  زین  ماما  .دش  هتـشاذگ 

(1) .دش فرطرب  ناشیا  مشچدرد  اسآ ، هزجعم  روط  هب  درک و  فیلأت  راک  هب  عورش  دوبن ،

؛ درک یم  شقن  يافیا  مق  هیملع  هزوح  رد  مالسا ، هب  تبسن  یلقع  تاهبـش  يوگ  خساپ  ناونع  هب  یناوج ، ناوفنع  نامه  زا  ناشیا  ي )
ياملع هک  نیا  اب  درک ، یم  عوجر  مق  هب  نآ  لح  يارب  تشاد و  یلاکشا  ینید  لئاسم  هب  تبسن  یـسک  رگا  زور  نآ   » هک يا  هنوگ  هب 

(2)« .دندرک یم  یفرعم  ینیمخ  ماما  روضح  هب  شلاکشا  ماهبا و  ندرک  فرطرب  يارب  ار  وا  دنتسیز ، یم  مق  رد  لوا  زارط 

لزلزت راچد  شتاداقتعا  رد  دـندوب ، هدرک  نیقلت  وا  هب  نیدـناعم  هک  یتاهبـش  تلع  هب  یـصخش  .ق  لاس 1363 ه .  رد  لاـثم ، روط  هب 
، شیوخ سیردـت  لیطعت  رت و  مامت  هچره  مامتها  اب  زور ، هس  ماما  ترـضح  .درک  هعجارم  مق  هب  تقیقح ، فشک  يارب  وا  .دوب  هدـش 

.دش نومنهر  تقیقح  هب  ار  وا  دیشوک و  يو  تاهبش  عفر  رد 

یلقع مولع  سیردت  _ 

یلقع مولع  سیردت  _ 

هجیتن هب  ندیسرات  و  تشاد ، ینافرع  یفسلف و  هدیچیپ  لئاسم  رد  قیقحت  یلقع و  مولع  رد  ریظن  مک  یتراهم  هرس  سدق  ماما  ترضح 
، بولطم

217 ص :

.38 ص 37 _  ینیمخ ،» ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  : » ك.ر . 1 - 1
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.دادرارق مق  هیملع  هزوح  درف  هب  رصحنم  ناداتسا  زا  ار  ناشیا  تیدج ، نیا  .درک  یم  يریگیپ  تیدج و 

هـس یلو  درک ، تکرـش  ناشیا  هعبرا » رافـسا   » سرد رد  سپـس  تفرگارف  ینیوزق  هللا  هیآ  دزن  ار  هموظنم » حرـش  ، » لاس راـهچ  ناـشیا 
هیآ موحرم  اب  يراددوخ و  سالک  هب  نتفر  زا  درک و  رافسا  يریگارف  زا  يزاین  یب  ساسحا  درک ، تکرش  هک  رافـسا  سرد  رد  هسلج 

هموظنم سیردت  هب  یگلاس  رد 27  .ق ، لاس 1347 ه .  رد  نآ ، اب  نامزمه  تخادرپ و  رافـسا  هثحابم  هب  يا  هرمک  لیلخ  ازریماـقآ  هللا 
.دـننکن تکرـش  دـهعتم  ریغ  دارفا  سرد  سالک  رد  هک  دـندوب  بظاوم  ناشیا  ناهوژپ ، شناد  مرگ  لابقتـسا  دوجو  اـب  .دـش  لوغـشم 

: دنیامرف یم  نینچ  هنیمز  نیا  رد  ناشیا 

رفن هدفه  دودح  هک  مدوب  هدرک  باختنا  يا  هرجح  متفگ ، یم  سرد  تمکح  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  نحـص  رد  نم  یتقو  »
، دندوب يا  هدش  هتخانـش  صاخ و  دارفا  دندمآ و  یم  هک  اهنآ  دنیاین  رت  شیب  هک  مدوب  هدرک  باختنا  ار  ییاج  نانچ  ًادمع  .تشاد  اج 

نوچ دیناوخب  هفـسلف  دیابن  امـش  هنرگو  دـییایب  مهد  یم  هزاجا  دـیا  هدـیمهف  مدـید  رگا  دـنروایب  دنـسیونب و  ارم  سرد  متفگ  یم  مه 
(1)« .دش دیهاوخ  تمحز  ثعاب  دینک و  یمن  كرد  ار  بلاطم 

.دومن یم  سیردت  ار  نیرئاسلا ،» لزانم   » هلمج زا  نافرع ، ياه  باتک  یـصاخ  دارفا  يارب  هفـسلف ، سیردـت  اب  نامزمه  ماما  ترـضح 
رایـسب مارآ و  یطیحم  رد  ماما  ترـضح  دوب و  بسانم  ینافرع  یفـسلف و  بتک  سیردـت  يارب  ًالماک  وج ، هک  تسین  اـنعم  نیدـب  نیا 

سیردت ار  هفسلف  یطیارش  رد  ماما  هکلب  درک ؛ یم  سیردت  هفسلف  صاخ  يا  هدع  يارب  بسانم 

218 ص :

.باتفآ ياپ  هب  اپ  . 1 - 1
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یم دنلب  تسدربنا  اب  ار  يولوم » يونثم   » باتک اه  هبلط  زا  یخرب  یتح  دوب ، رنه  رعـش و  نافرع و  هفـسلف و  لها  هیلع  ّوج  هک  درک  یم 
هب تبسن  مق  هیملع  هزوح  ّوج  هرابرد  ناشیا  دوخ  دوبن و  ینثتسم  همجه  نیا  زا  هفـسلف  ملـسم  داتـسا  ناونع  هب  ماما  ترـضح  دندرک و 

: دنیامرف یم  نینچ  هفسلف  سیردت 

یم هفـسلف  نم  هک  ارچ  دندیـشک ، بآ  ار  هزوک  دیـشون ؛ بآ  يا  هزوک  زا  یفطـصم ، موحرم  ملاسدرخ ، دنزرف  هیـضیف ، هسردـم  رد  »
(1)« .متفگ

يرکف برشم 

يرکف برشم 

.تسا هدرکن  هئارا  يدیدج  یفسلف  بتکم  دیسر ، داهتجا  دح  هب  یمالسا  هفسلف  رد  هک  نیا  اب  ماما  ترضح 

ناشدنزرف ریبعت  هب  هک  نیا  نمض  رد  هدرکن و  دودحم  یفسلف  بهاذم  زا  صاخ  شیارگ  هب  ار  دوخ  امکح ، يارآ  شریذپ  رد  ناشیا 
؛ دوب هدرک  مضه  شیوخ  دوجو  رد  یبوخ  هب  ار  قارشا  ءاشم و  هلمج  زا  یفسلف  بتاکم  رگید  ، (2)« تسا ییاردص  تمکح  هتسبلد  »

یهاگ يدرورهـس و  نیدـلا  باهـش  خیـش  هیرظن  هداد و  رارق  دـقن  دروم  ار  نیهلأتملاردـص  تایرظن  ثحابم ، زا  یخرب  رد  هک  ناـنچ 
.دهد یم  هئارا  ون  يرظن  هاگ  دنک و  یم  دیئات  ار  ءاشم  هفسالف 

ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع 

همان یگدنز 

ییابطابط نیسح  دمحم  دیس  همالع 

همان یگدنز 

219 ص :

.ماما هفیحص  . 1 - 1
روضح همانلصف  . 2 - 2
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ردـپ و یکدوک ، ناوا  رد  ناـشیا  .دوشگ  ناـهج  هب  مشچ  زیربت  رد  .ق  لاس 1321 ه .  هجحلا  يذ  مهن  تسیب و  رد  ییاـبطابط  همـالع 
باتک تسناوت  لاس  تدـم 5  رد  دـش و  بتکم  یهار  نسح ، دـمحم  شگرزب ، ردارب  هارمه  نآ ، زا  سپ  .داد  تسد  زا  ار  دوخ  ردام 

و نایبصلا » باصن  «، » باسحلا داشرا  «، » روصم قالخا  «، » يدعـس ناتـسلگ   » و ناتـسوب » «، » میرک نآرق   » بتکم یـسرد  لوادتم  ياه 
رطاـخ هب  .ق  لاس 1344 ه .  رد  دـیناسر و  نایاپ  هب  شهاـگداز  ناـمه  رد  ار  حطـس  هرود  تامدـقم و  دریگبارف و  ار  مجعم » خـیرات  »
رضحم زا  لاس  تدم 10  درک و  ترجه  فرشا  فجن  هب  هعیش  شناد  ملع و  گرزب  زکرم  هب  تشاد ، لیـصحت  همادا  هب  هک  يا  هقالع 

يراتفرگ هک  دوب ، هدشن  باریس  شیوخ  ناداتسا  نافرع  ملع و  همشچ  زا  زونه  يو  زاورپ  دنلب  حور  .دش  دنم  هرهب  هزوح  نآ  ناداتسا 
هعلاطم و زا  يدودح  ات  دش و  يزرواشک  لوغشم  تشگزاب و  شهاگداز  هب  .ق  لاس 1354 ه .  وا  دش و  شریگنابیرگ  شاعم  رما  رد 
دـش و نماان  ناجیابرذآ  اهنآ ، زا  يوروش  ياه  تیامح  تارکومد و  هقرف  روهظ  اـب  یـسمش ، لاس 1324  رد  .تفرگ  هلصاف  لیـصحت 

سدقم رهـش  نآ  رد  دومن و  ترجه  شیوخ  هاگداز  زا  لاس 1325  زورون  دـیع  بش  رد  تفرگ و  مق  هب  ترجاهم  هب  میمـصت  همالع 
اهیلع هموصعم  ترـضح  تیانع  تحت  مق  رد  هک  ییاـه  لاـس  یط  رد  ناـشیا   (1) .درک عورـش  ار  شا  یقیقحت  یملع و  ياه  تیلاـعف 
همالع .درک  تیبرت  ار  يرایـسب  یملع  ياه  تیـصخش  دومن و  فیلأـت  ار  نازیملا »  » ریبک ریـسفت  دـننام  يا  هدـنزرا  راـثآ  دوب ، مالـسلا 

.درک تلحر  ( 24/8/1360  ) .ق لاس 1402 ه .  مرحم  مهدجه  هبنشکی  زور  رد  ییابطابط 

220 ص :

.77 ص 67 _  درخ ، یحو و  نابزرم  ك.ر : . 1 - 1
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هللا هیآ  هاگمارآ  رانک  رد  مق ، سدقم  رهش  رد  مالـسلا  اهیلع  هموصعم  ترـضح  رـس  يالاب  دجـسم  تمـسق  رد  همالع  هاگمارآ  نونکا 
.تسا شناد  ملع و  نابلاط  هاگترایز  يراسناوخ ،

تالیصحت

تالیصحت

تسا یناداتسا  دسر ، یم  رظن  هب  يرورض  نآ  نایب  هچ  نآ  اّما  .میدرک  هراشا  ارذگ  روط  هب  همالع  یلیـصحت  لحارم  زا  یخرب  هب  ًالبق 
.تسا هدرک  كرد  فلتخم  مولع  لیصحت  يارب  يو  هک 

یخرب دزن  ار  حطــس  سورد  یقن و  یلع  ازریم  دزن  ار  طـخ  یبارــس ، یلع  دـمحم  دزن  ار  هزوـح  یتامدـقم  سورد  یئاـبطابط  همـالع 
.دش فرشم  فرشا  فجن  هب  رتهب ، رت و  شیب  تالیصحت  قوش  هب  نآ ، مامتا  زا  سپ  تخومآ و  شهاگداز  ناداتسا 

نیا 10 رد  اریز  دوب ؛ يو  لیـصحت  یگدـنز و  ياه  لاـس  نیرتراـب  رپ  نیرتهب و  زا  فجن  رد  ناـشیا  روضح  تدـم  هک  تسا  یهیدـب 
.درک حتف  ار  نافرع  هفسلف و  هقف و  هلمج  زا  یمالسا  فلتخم  مولع  عیفر  للق  لاس ،

هللا هیآ  یناهفصا و  نسحلاوبادیس  هللا  هیآ  رضحم  زا  لاس  دنچ  درک و  تکرش  لوصا  هقف و  رد  ینیئان  هللا  هیآ  سرد  رد  لاس  ناشیا 8 
(1) .درب هرهب  هقف  رد  یناوریا  یلعازریم  جاح 

.تخومآ يراسناوخ  مساقلاوبا  دیس  همالع  دزن  ناداتسا  زا  یکی  داهنشیپ  هب  ار  یلاع  یضایر  ناشیا 
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.تفرگارف ناشیا  زا  ار  یفسلف  ياه  باتک  نیرت  یلاع  همالع  .دوب  يا  هبوکداب  نیسح  دیس  هللا  هیآ  ناشیا ، هفسلف  داتسا 

: دسیون یم  نینچ  هفسلف  يریگارف  هرابرد  همالع 

دزن هک  لاس  فرظ 6  رد  مدش  قفوم  يا  هبوکداب  نیسح  دیـساقآ  موحرم  تقو  فورعم  فوسلیف  میکح و  سرد  هب  زین  هفـسلف  رد  »...
دیهمت «، » اـیجولوثا  » باـتک یلعوـب ،» يافـش   » هرود اردـصالم ، رعاـشم »  » و رافـسا » «، » يراوزبـس هموـظنم   » مدرک یم  ذـملت  هل  مظعم 

اب ارم  هک  نیا  يارب  تشاد  هدنب  ملعت  میلعت و  هب  هک  یتیانع  طرف  زا  يا  هبوکداب  موحرم  .مدناوخ  ار  هیوکسم  نبا  قالخا »  » و دعاوقلا »
هب هل  مظعم  رما  لاثتما  رد  مزادرپب و  تایـضایر  میلعت  هب  دومرف  رما  دـشخب ، تیوقت  یفـسلف  قوذ  هب  دزاـس ، انـشآ  یناـهرب  رکفت  زرط 

هرود کی  یلالدتـسا ، باسح  هرود  کی  مدـش و  رـضاح  دوب  یتسدربز  ناد  یـضایر  هک  يراسناوخ  مساـقلاوبا  دیـس  موحرم  سرد 
(1)« .متفرگارف هل  مظعم  زا  یلالدتسا  ربج  ییاضف و  هحطسم و  هسدنه 

.درب هرهب  لاجر  یلک  لوصا  رد  زین  تجح  هللا  هیآ  رضحم  زا  فجن  رد  همالع 

لوقنم لوقعم و  عماج 

لوقنم لوقعم و  عماج 

دننک لیصحت  ار  فلتخم  مولع  نامزمه  هک  دنتسه  املع  زا  يرامش  تشگنا  دادعت  .دوب  ریظن  مک  یتیـصخش  همالع  یملع  تیـصخش 
.دنهد دشر  گنهامه  روط  هب  ار  شیوخ  يدوجو  فلتخم  داعبا  و 

: دروآ تسد  هب  ناوت  یم  زیچ  هس  زا  ار  همالع  یلمع  یملع و  تیعماج 
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.تسا هدرک  كرد  یمالسا  فلتخم  ياه  هتشر  رد  هک  یناداتسا  . 1

.تسا ناشیا  یملع  تیعماج  زا  یکاح  تسا ، هتشاذگ  راگدای  هب  هک  يراثآ  . 2

.دنتسه وا  یملع  تیصخش  رگنایب  یبوخ  هب  هک  همالع  نادرگاش  . 3

: دوش یم  هراشا  يو  نادرگاش  راثآ و  هب  راصتخا ، هب  اج ، نیا  رد 

نازیملا  » .تسا هدنام  اج  هب  يدایز  تالاقم  نینچمه  تسا و  دلج  دنچ  ياراد  دوخ  اهنآ  زا  مادک  ره  هک  باتک  زا 30  شیب  همالع  زا 
هک ینـساحم  ایازم و  رب  هوالع  هک  تسا  هتفای  شراـگن  یبرع  ناـبز  هب  دـلج  رد 20  همالع  يریسفت  دنمـشزرا  رثا  نآرقلا » ریـسفت  یف 

.تسا هتخادرپ  زین  یفسلف  ثحابم  هب  ریسفت  نمض  رد  دراد ، رگید  ریسافت  هب  تبسن 

يوسنارف نبروک  يرناه  داتـسا  اب  هک  یتابحاصم  ییانـشآ و  قیرط  زا  ناشیا  .تسا  مسیلائر » شور  هفـسلف و  لوصا   » ناـشیا رگید  رثا 
.درک یفرعم  ناهج  فلتخم  طاقن  هب  ار  مالسا  لاس ، یط 20  رد  تشاد ،

: زا دنترابع  همالع  راثآ  زا  رگید  یخرب 

: زا دنترابع  همالع  راثآ  زا  رگید  یخرب 

رد يا  هلاسر  «، » هیافک رب  هیـشاح  «، » مالـسا رد  هعیـش  «، » یهلا هفـسلف  یلع و  «، » همکحلا هیاـهن  «، » همکحلا هیادـب  «، » مالـسا رد  نآرق  »
رد يا  هلاسر  «، » هطلاغم رد  يا  هلاسر  «، » ناـهرب رد  يا  هلاـسر  «، » توبن رد  يا  هلاـسر  «، » تیـالو رد  يا  هلاـسر  «، » یمالـسا تموکح 

«. یتاذ دیحوت  رد  يا  هلاسر   » و بیغ » ملاع  رد  يا  هلاسر  «، » تاقتشم

راثآ سیردـت و  هزوح  ياراد  نانآ  زا  کیره  دـنوش و  یم  بوسحم  یمالـسا  ناریا  تاراختفا  زا  نونکا  ییابطابط  همالع  نادرگاـش 
یملق
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یم ار  يدزی  حابصم  هللا  هیآ  یلمآ و  يداوج  هللا  هیآ  یلمآ ، هداز  نسح  هللا  هیآ  ناشیا  نادرگاش  نیرت  هتسجرب  زا  .دنتـسه  يا  هدنزرا 
.درب مان  ناوت 

مق رد  یلقع  مولع  سیردت  تالکشم 

مق رد  یلقع  مولع  سیردت  تالکشم 

اّما داد ؛ یم  باذع  ار  يو  شنمدازآ  حور  لکشم  نیا  دندروآ و  دوجو  هب  ار  یعناوم  يو  سیردت  هار  رـس  رب  يا  هدع  نامز ، نآ  رد 
یم تمواقم  شیوخ  يالاو  فدـه  هب  ندیـسر  يارب  اسرف ، تقاـط  تالکـشم  ربارب  رد  هک  دوب  ناـنچ  راوگرزب  نآ  راکتـشپ  تمه و 

.درک

ياـملع اـه و  بآـم  سدـقم  یخرب  فرط  زا  درک  یم  سیردـت  مق  هیملع  هزوح  رد  ار  اردـصالم  هعبرا » رافـسا   » ناـشیا هک  یماـگنه 
دوخ فادـها  هب  يدرجورب ، هللا  هیآ  ندادرارق  هطـساو  اب  دنتـساوخ  هک  دیـشک  ییاج  هب  راک  هک  نآ  اـت  دـش ؛ ضارتعا  يو  هب  يرـشق 

.دنسرب

مولع مق  هیملع  هزوح  رد  یمـسر  روط  هب  ارچ  هک  دنتـشون  يدرجورب  هللا  هیآ  هب  يا  هماـن  دهـشم  فجن و  زا  يا  هدـع  روـظنم ، نیا  هب 
دزن ار  یـصخش  يدرجورب  هللا  هیآ  هک  دندروآ  راشف  ردق  نآ  نانآ  .دننک  یم  تکرـش  نآ  رد  رفن  اهدـص  دوش و  یم  سیردـت  یلقع 

هفـسلف ییاقـشق  ناخریگناهج  دزن  ناهفـصا  رد  مه  مدوخ  متـسین ، فلاخم  هفـسلف  اب  نم  هک  دنداد  ماغیپ  هداتـسرف و  ییابطابط  همالع 
نیا هب  دراد ؛ دوجو  دینک ، یم  سیردت  امـش  هک  يا  هفـسلف  اب  درک ، یم  سیردت  ام  داتـسا  هک  يا  هفـسلف  نیب  یتوافت  اّما  ما ، هدناوخ 

بلاـطم كرد  دادعتـسا  هک  یـصخش  دومن و  یم  باـختنا  دنتـشاد ، تیحالـص  هک  ار  يا  هدـع  ناـخریگناهج ، موحرم  هک  تروـص 
امش هفسلف  سرد  هک  ما  هدینش  یلو  تشادن ؛ ار  سرد  نآ  رد  روضح  هزاجا  تشادن ، ار  یفسلف 
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تیحالص هک  یناسک  ات  دینک  دودحم  ار  ناتسرد  دیناد ، یم  حالـص  امـش  رگا  .دنراد و  روضح  نآ  رد  يدایز  دارفا  تسا و  یمومع 
.دننک هدافتسا  نآ  زا  دنراد 

: زا تسا  ترابع  نآ  نومضم  هک  دنتشون  ناشیا  باوج  رد  يا  همان  ییابطابط  همالع 

، مدرک یجنـس  زاین  .مدرک  هشیدنا  یمالـسا  هعماج  ياهزاین  رد  مدرک و  مق  دوجوم  تیعـضو  رد  يا  هعلاطم  مدش ، مق  دراو  یتقو  نم 
دننک و عافد  یمالـسا  فراعم  زا  دنناوتب  زاین  تروص  رد  ات  دنـسانشب  شدوخ  لیـصا  عبانم  زا  ار  مالـسا  هک  دراد  زاین  ام  هعماج  مدید 
دوش و يوق  یلالدتسا  ظاحل  زا  هبلط  هک  میشاب  هتشاد  یسرد  دیاب  هزوح  رد  ام  نیاربانب...تسا  نیمه  تیناحور  هفیظو  لوا  هجرد  رد 

.تسا رسیم  هفسلف  هار  زا  اهنت  نیا  .دنک و  عافد  مالسا  عضاوم  زا  دنک و  تابثا  ار  یمالسا  دیاقع  دناوتب 

نامز نآ  رد  هک ، دنتفگ  نینچ  دندرک ، یم  تکرش  يدودحم  دادعت  ام  ياهسالک  رد  دنتفگ  هک  يدرجورب  هللا  هیآ  باوج  رد  ناشیا 
تاهبش .تساه  هناخ  هوهق  لقن  تاهبـش  نیا  زورما  اّما  .دش  یم  نایب  یفـسلف  ياه  ثحب  باتک و  رد  اهنت  يداحلا  يداقتعا و  تاهبش 

.دشاب هتشاد  تیمومع  دیاب  زین  ییوگباوج  تسا ، ریگارف  ماع و  نوچ  تسا و  شخپ  مدرم  نیب 

رفن دنچ  تیبرت  تفگ و  خساپ  تاهبـش  هب  تروص  نیا  هب  .تفگ و  سرد  اهنآ  يارب  .درک و  باختنا  ار  يرفن  دنچ  ناوت  یمن  نونکا 
هک متـسناد  بجاو  نآ  ساسا  رب  مدوخ  يارب  مراد و  نم  هک  تسا  يرظن  نیا  هک  دندش  رکذتم  نایاپ  رد  .دوب و  دهاوخن  هدـیاف  دـیفم 

رد یلو  .مناد  یم  یعرش  بجاو  مدوخ  يارب  ار  اه  سرد  نیا  همادا  نالا  مهد و  همادا  ار  اه  سرد  نیا 
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هک ار  هچنآ  نم  دیئامرفب  رما  امـش  رگا  .مناد  یم  بجاو  مه  ار  نیملـسم  ياصع  قش  زا  يریگولج  امـش و  زا  تعاطا  هیـضق  نیا  رانک 
.درک مهاوخ  لمع  ما  هداد  صیخشت  دوخ  هفیظو 

داتفا و اه  لاس  نیا  رد  يدایز  تاقافتا  .دندرک و  عورش  ار  سیردت  هرابود  .دش و  لیطعت  داتسا  سرد  يزور  دنچ  هیضق  نیا  لابند  هب 
(1) .دنتفگ کیبل  ار  قح  يادن  هک  نیا  ات  درک  لمحت  رخآ  ات  سیردت  هار  رد  همالع  ترضح  ار  یتالکشم 

یلمآ هداز  نسح  نسح  همالع 

همان یگدنز 

یلمآ هداز  نسح  نسح  همالع 

همان یگدنز 

ردپ و وا  .دوشگ  ناهج  هب  هدـید  یبهذـم  يا  هداوناخ  رد  لمآ ، ناجیرال  فارطا  رد  .ق ، لاـس 1307 ه .  رد  یلمآ  هداز  نسح  نسح 
: دنک یم  فیصوت  نینچ  هلمج  کی  رد  ار  شردام 

(2)« .ما هدیشون  ریش  هقیدص  هفیفع  هنمؤم  يردام  كاپ  ناتسپ  زا  تیبرت و  یهلا  يردام  ردپ و  تبقارم  تحت  تلافک و  رجح  رد  »...

لوغشم لمآ  نویناحور  ناداتسا و  دزن  ینید ، مولع  نیلـصحم  جیار  ییادتبا  بتک  لیـصحت  هب  دوخ ، هاگداز  رد  یگلاس  ات 22  ناشیا 
نارهت یگلاس ، رد 35  .ق ، لوالا 1383 ه .  يدامج  مجنپ  تسیب و  رد  هدرک و  تمیزع  نارهت  هب  لیـصحت  قوش  هب  نآ  زا  سپ  دوب و 

.تخادرپ فیلأت  سیردت و  هب  يدامتم  نایلاس  تفگ و  كرت  مق  دصق  هب  ار 
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تالیصحت

تالیصحت

هرود نیا  رد  ناشیا  هک  ییاه  باتک  زا  یخرب  .دیناسر  نایاپ  هب  لمآ  رد  ار  ییادتبا  تالیـصحت  ناشیا  دش ، هراشا  ًالبق  هک  روط  نامه 
حرـش ، » قطنم بیذهت  رب  هللادـبعالم » هیـشاح  «، » یطویـس هیفلا  حرـش  «، » تامدـقملا عماج  «، » نایبصلا باصن  : » زا دـنترابع  هتفرگارف ،
ار...و لوصا  رد  ملاعم » ، » عیدب نایب و  یناعم و  رد  لوطم » ، » فرـص رد  ماظن » حرـش  ، » قطنم رد  هیـسمش »  » وحن و رد  هیفاک » رب  یماج 

یقارـشا و هللادبعاقآ  يدامتعا ، دمحا  خیـشاقآ  یـسربط ، هللازیزع  هللا  هیآ  يورغ ، دمحم  ياقآ  دـننام  ناماس ، نآ  ناداتـسا  رـضحم  زا 
.تفرگ هرهب  ییاجر  مساقلاوبااقآ 

جاح رضحم  هب  يورم  هسردم  رد  سپس  یناساول و  دمحادیس  هللا  هیآ  سرد  هب  نارهت ، حتفلاوبا  جاح  هسردم  رد  لاس 1329 ، رد  يو 
.تفای هار  ینارهت  ینارعش  نسحلاوبا  ازریم 

راوازس ناشیا  یملع  تاماقم  اب  ییانـشآ  تهج  ماقم ، نیا  رد  نآ  نایب  هک  دراد  یمالک  داتـسا  نیا  رـضحم  زا  هدافتـسا  هرابرد  همالع 
: تسا

ینونف زا  تشاد و  فورصم  نم  میلعت  تیبرت و  هب  ار  شیوخ  ّمه  شتیانع  فنک  رد  زارد  ینایلاس  نابرهم  ردپ  نوچ  راوگرزب  نآ  »...
(1)« .دوشگ زیچان  نیا  يور  هب  يرد  دنچ 

و تابن » ناویح و  سفن و   » باتک نیهلأملاردـص ، هعبرا » رافـسا  «، » تاراشا  » رب یـسوط  نیدلاریـصن  هجاوخ  حرـش  لوقعم ، رد  ناشیا 
رضحم رد  نآ  رب  هوالع  هدناوخ و  ینارعش  همالع  رضحم  رد  ار  افش ،»  » حیرشت

227 ص :
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زا ناشیا  هک  یبتک  .تسا  هدرک  لیصحت  گرزب  میکح  نآ  دزن  ار  یفسلف  ینافرع و  بتک  زا  یخرب  ذملت و  زین  ینیوزق  یعیفر  هللا  هیآ 
...و سنالا » حابصم   » رب يرانف  همالع  حرش  اردصالم ، هعبرا » رافسا  : » زا دنترابع  هتخومآ ، داتسا  نآ 

.تفرگ ارف  ینایتشآ  يدهم  ازریم  داتـسا  زا  ار  تاراشا »  » رب هجاوخ  حرـش  فصن  و  رافـسا »  » سفن ثحب  هموظنم ،»  » تمکح نینچمه 
، ینوت لضاف  نسح  دمحم  داتـسا  یلمآ ، یقتدمحم  جاح  هللا  هیآ  دننام  يا  هنازرف  ناداتـسا  رـضحم  يو  دـش ، هتفگ  هچ  نآ  رب  هوالع 

كرد ار  یضاق  يدهم  دیـس  يزیربت و  یـضاق  یلع  دیـس  جاح  ییابطابط ، یهلا  نسح  دمحم  ياقآ  ییابطابط ، نیـسح  دمحم  همالع 
(1) .تسا هدیچ  اه  هشوخ  اهنآ  نمرخ  زا  هدرک و 

سیردت تافیلأت و 

سیردت تافیلأت و 

مق هب  دورو  ودب  زا  یلاوتم  روط  هب  يو  سیردت  اّما  درک ؛ یم  سیردت  لمآ ، رد  ییادتبا  تالیـصحت  نمـض  رد  ادـتبا  نامه  زا  ناشیا 
.دش عورش 

میکح نآ  مولع  هنماد  یگدرتسگ  زا  هک  تسا  ناـشیا  راـثآ  یعوضوم  عونت  ترثـک و  تیمها ، زئاـح  هتکن  همـالع  تاـفیلأت  دروم  رد 
.دنک یم  تیاکح  فراع 

.تسا هدیسر  پاچ  هب  ینارعش  همالع  داتسا  زا  يا  همدقم  اب  هتفای و  فیلأت  دلج  رد 5  یبرع ، نابز  هب  هعاربلا » جاهنم  هلمکت  . » 1

228 ص :

.اه همانرب  اه و  همان  رخأتم ؛ يافرع  ءامکح و  خیرات  ك.ر : ناشیا ، ناداتسا  زا  رت  شیب  عالطا  يارب  . 1 - 1
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.مالک تمکح و  برشم  رب  نآ  مدع  تیبؤر و  رد  يا  هلاسر  . 2

.هغالبلا جهن  هاگدید  زا  لماک » ناسنا  . » 3

(. جع  ) يدهم ترضح  نامزلا  رصعلا و  ماما  دروم  رد  تسا  یباتک  هیالولا » جهن  . » 4

«. انیس نبا  تاراشا  تمکح  رب  یسوط  هجاوخ  حرش  رب  تاقیلعت  . » 5

«. يزاریش ياردصالم  هعبرا  رافسا  رب  تاقیلعت  . » 6

«. یباراف صوصف  حرش  . » 7

(1) «. لوقعم لقاع و  لقع و  داحتا  سورد   . » 8

229 ص :

 . لاس 1363 ه زا  سپ  هک  ناشیا  بتک  زا  رگید  یخرب  .تسا  هدـش  نایب  همانرب » اه و  همان   » باـتک رد  ناـشیا  زا  رثا  ناونع 60  . 1 - 1
.تسا هدشن  رکذ  نآ  رد  هتفای ، فیلأت  .ش 
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عبانم تسرهف 

.1374 يزاردمحم ، مق ،) هیملع  هزوح  فراعملا  هرئاد  خیرات و  ای   ) هجحلا راثآ  . 518

.ق 1375 ه .  نارهت ، يوفطصم ، يرهمج  رذوب  قودص ،)  ) یمقلا هیوباب  نب  یسوم  نب  نیسحلا  نب  یلع  نب  دمحم  دیحوتلا ، . 519

 . 1400 ه مراهچ ، پاچ  توریب ، یبرعلا ، ثارتلاءایحاراد  يزاریـش ، نیدـلاردص  هعبرالا ، هیلقعلا  رافـسالا  یف  هیلاعتملا  همکحلا  . 520
.ق

یناشاک ضیف  ءایحالا ، بیذهت  یف  ءاضیبلا  هجحملا  . 521

.1361 مود ، پاچ  نارهت ، یمالسا ، تاراشتنا  رتفد  یناحور ، دیمح  دیس  ینیمخ ، ماما  تضهن  زا  یلیلحت  یسررب و  . 522

.1374 مود ، پاچ  هرجنپ ، پاچ  هدوتس ، اضر  ریما  باتفآ ، ياپ  هب  اپ  . 523

.1381 تمکح ، لوا  پاچ  نارهت ، تمکح ، تاراشتنا  اهس ، یقودص  رهچونم  رخاتم ، يافرع  ءامکح و  خیرات  . 524

پاچ نارهت ، شـشوک ، تاراـشتنا  تقیقح ، عیفرلادـبع  يراوزبس ، میکح  اـت  میکح  بساـماج  زا  یناریا  هفـسلف  مولع و  خـیرات  . 525
.1372 لوا ،

، نارهت یهاگشناد ، رشن  زکرم  فیرش ، دمحم  نایم  مالسا ، رد  هفسلف  خیرات  . 526
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.1365 لوا ، پاچ 

.1373 مق ، هیملع ، هزوح  نیسردم  هعماج  هرس ، سدق  ینیمخ  ماما  دمح ، هروس  ریسفت  . 527

.هموظنملا حرش  تاریرقت  . 528

.1376، موس پاچ  عیشت ، تاراشتنا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  تفرعم ، نامسآ  رد  . 529

.23/8/68 يروهمج ، همانزور  . 530

هبتکم نایلیعامـسا ، هللادـسا  قیقحت : يراسناوخ ، يوسوم  رقاب  دـمحم  ازریم  تاداـسلا ، ءاـملعلا و  لاوحا  یف  تاـنجلا  تاـضور  . 531
.ق 1391 ه .  مق ، نایلیعامسا ،

.سردم هب  فورعم  يزیربت  یلعدمحم  باقلالا ، ینکلا و  ای  بقلوا  هینکلاب  نیفورعملا  مجارت  یف  بدالا  هناحیر  . 532

.1380 لوا ، پاچ  نارهت ، اردصالم ، یمالسا  تمکح  داینب  يا ، هنماخ  دمحم  دیس  ناهج ، ناریا و  رد  تمکح  ریس  . 533

.مق هیملع  هزوح  تاراشتنا  يراوزبس ، يداهالم  جاح  هموظنملا ، حرش  . 534

.1373 یمالسا ، داشرا  گنهرف و  ترازو  یبیبح ، یلعفجن  رتکد  قیلعت : حیحصت و  یمق ، دیعس  یضاق  قودصلا ، دیحوت  حرش  . 535

.1365 لوا ، پاچ  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  زکرم  ینایتشآ ، نیدلا  لالجدیس  يرصیق ، همدقم  حرش  . 536

.ماما هفیحص  . 537

.نارهت هرامش 1 ، دادرخ 1370 ، روضح ، همانلصف  . 538

، ییابطابط داوج  دیس  همجرت  نبروک ، يرناه  یقیبطت ، هفسلف  یناریا و  هفسلف   . 539
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.1369 لوا ، پاچ  سوت ، تاراشتنا 

يرناه همدقم : حیحصت و  يدرورهـس ، نیدلا  باهـش  خیـش  قارـشا ،) خیـش  تافنـصم  هعومجم  زا  ج 1 ، ، ) تاـمواقملا باـتک  . 540
.1373 مود ، پاچ  نارهت ، یگنهرف ، تاعلاطم  یناسنا و  مولع  هاگشهوژپ  نبروک ،

.مق هرامش 58 ، ، 1378 شهوژپ ، هنییآ  هلجم  . 541

، لوا پاچ  یمالـسا ، تاغیلبت  رتفد  تاراشتنا  ییابطابط ،) نیـسح  دـمحم  دیـس  همـالع  موحرم  هماـندای  ، ) درخ یحو و  ناـبزرم  . 542
.1381

پاچ مق ، هیملع ، هزوح  یمالـسا  تاغیلبت  رتفد  ینایتشآ ، نیدـلا  لالج  دیـس  داتـسا  ناریا ، یهلا  ياـمکح  راـثآ  زا  یتاصخـشم  . 543
.1378 مود ،

، اردـص یمالـسا  تمکح  داینب  تاراشتنا  يا ، هنماـخ  دـمحم  دیـس  نیهلأتملاردـص ، بتکم  تیـصخش و  یگدـنز ، اردـصالم ، . 544
.1379 لوا ، پاچ  نارهت ،

.1377 موس ، پاچ  مق ، مایق ، تاراشتنا  یلمآ ، هداز  نسح  نسح  اه ، همانرب  اه و  همان  . 545

، نارهت هاگـشناد  تاراشتنا  يزاریـش ،) نیدـلاردص  ردـقیلاع  میکح  دـلوت  لاس  نیمدـصراهچ  تبـسانم  هب  ، ) اردـصالم هماندای  . 546
.1340
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زکرم هرابرد 
یلاعت  همسب 

َنوُمَْلعَی َال  َنیِذَّلاَو  َنوُمَْلعَی  َنیِذَّلا  يِوَتْسَی  ْلَه 
؟  دنناسکی دنناد  ىمن هک  ىناسک  دنناد و  ىم هک  ىناسک  ایآ 

9 رمز / هروس 

: همدقم
یماما هیقف  نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  ش  . ـ لاس 1385 ه زا  ناهفـصا ، هیمئاق  يا  هنایار  تاـقیقحت  هسـسوم 

رد ار  دوخ  تیلاعف  هاگشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  ناگبخن و  زا  یهورگ  يزور  هنابـش  هناصلاخ و  تیلاعف  اب  فیرـشلا ،) هرـس  سدق  )
.تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ، ياه  هنیمز 

: همانمارم
مولع هزوح  رد  یتاقیقحت  رازبا  راثآ و  هب  نیققحم  یسرتسد  عیرست  لیهست و  ياتسار  رد  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  هسـسوم 

هب یملع و  افرص  یهاگن  اب  و  لوصولا ، بعص  ددعتم و  عبانم  هصرع و  نیا  رد  لاعف  زکارم  یگدنکارپ  ددعت و  هب  هجوت  اب  و  یمالسا ،
هدـش و دـیلوت  راثآ  تیریدـم  بلاق «  رد  یحرط  يارجا  يانبم  رب  يدرف ، یموق و  یـسایس ، یعاـمتجا ، تاـنایرج  تابـصعت و  زا  رود 

يارب یـشهوژپ  تـالاقم  بتک و  زا  راشرـس  ینغ و  يا  هعوـمجم  اـت  دـیامن  یم  شـالت  هعیـش » زکارم  یماـمت  يوـس  زا  هتفاـی  راـشتنا 
ياـه تـمرف  اـب  فـلتخم و  ياـه  ناـبز  هـب  یمدرم  تاـقبط  موـمع  ناـگتخیهرف و  يارب  اـشگهار  یثحاـبم  بلاـطم و  و  نیـصصختم ،

.دهد رارق  نادنمقالع  رایتخا  رد  ناگیار  تروص  هب  يزاجم  ياضف  رد  دیلوت و  نوگانوگ 

: فادها
( مالسلا مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  .1

ینید لئاسم  رت  قیقد  یسررب  هب  تبسن  ناناوج  صوصخب  مدرم  هماع  هزیگنا  تیوقت  .2
 ... اه و هنایار  اه ، تلبت  هارمه ،  ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  بلاطم  ياج  هب  دنمدوس  ياوتحم  ندرک  نیزگیاج  .3

وجشناد بالط و  نیققحم  هب  یهد  سیورس  .4
هعلاطم یمومع  گنهرف  شرتسگ  .5

.دوخ راثآ  ندومن  یلاتیجید  يارب  نیفلؤم  تاراشتنا و  قیوشت  تهج  يزاس  هنیمز  .6

: اه تسایس 
ینوناق ياه  زوجم  يانبم  رب  لمع  .1

وس مه  زکارم  اب  طابترا  .2
يراک يزاوم  زا  زیهرپ  .3
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یملع ياوتحم  هئارا  افرص  .4
رشن عبانم  رکذ  .5

 . دشاب یم  نآ  هدنسیون ي  هدهع ي  هب  راثآ  یمامت  تیلوئسم  تسا  یهیدب 

 : هسسوم ياه  تیلاعف 
همانهام هوزج و  باتک ، رشن  پاچ و  .1

یناوخباتک تاقباسم  يرازگرب  .2
...و يرگشدرگ  یبهذم ، نکاما  رد  اماروناپ  يدعب ، هس  يزاجم : ياه  هاگشیامن  دیلوت  .3

 ... يا و هنایار  ياه  يزاب  نشیمینا ، دیلوت  .4
www.ghaemiyeh.com سردآ : هب  هیمئاق  یتنرتنیا  تیاس  داجیا  .5

...و ینارنخس  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  .6
يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  .7

...و  SMS کسویک ، بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ، لیابوم  زاس ، هناسر  يرادباسح ، ياه  متسیس  یحارط  .8
( يزاجم  ) مومع هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  .9

( يزاجم  ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  يرازگرب  .10
: یناهج تمرف  رد 8  ...و  هارمه  نفلت  تلبت ، هنایار ، عاونا  رد  ارجا  لباق  یتاقیقحت  رازفا  مرن  نارازه  دیلوت  . 11

JAVA.1
ANDROID.2

EPUB.3
CHM.4
PDF.5
HTML.6
CHM.7
GHB.8

 : هخسن هیمئاق  باتک  رازاب  مان  اب  تکرام  ددع  و 4 
ANDROID.1

IOS.2
WINDOWS PHONE.3

WINDOWS.4
 . ناگیار تروص  هب  هسسوم  تیاس  بو  يور  رب  نداد  رارق  یسیلگنا و  یبرع و  یسراف ،  نابز  هس  هب 

 : نایاپرد
همه نیفلؤم و  تاسـسوم ، تاراـشتنا ، اـهداهن ، اـه ، ناـمزاس  نینچمه  دـیلقت و  مظعم  عـجارم  رتاـفد  نوـچمه  ییاـهداهن  زکارم و  زا 
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یم رکـشت  ریدـقت و  دـنداد  رارق  ام  رایتخا  رد  ار  دوخ  ياه  اتید  ای  هدومن و  يراـی  فدـه  نیا  هب  یباـیتسد  رد  ار  اـم  هک  یناراوگرزب 
.مییامن

: يزکرم رتفد  سردآ 
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